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Forord

 Ottende udgave af Indsigt i årsregnskabsloven
Det er med stor fornøjelse, at EY igen i år kan præsentere en ny og opdate-
ret udgave af Indsigt i årsregnskabsloven. I årets udgave er indarbejdet de 
vejledninger og præciseringer, som fulgte efter ændringerne til loven i 
2018, jf. lov nr. 1716 af 27. december 2018 (ÅRL 2020), som senest skulle 
implementeres i årsrapporter for regnskabsår, der starter 1. januar 2020 
eller senere. 

Vi har arbejdet intenst med den praktiske implementering af ændringerne i 
ÅRL 2020, og erfaringer udledt heraf er indarbejdet i de relevante kapitler.

ÅRL 2020 har bl.a. gennemført en række justeringer, hvor loven ikke har 
været 100 % i overensstemmelse med EU’s regnskabsdirektiv. Ændringen 
bød også på en række forbedringer til lovens krav om redegørelse for sam-
fundsansvar og kønsmæssig sammensætning af ledelsen. Der blev også 
implementeret et nyt krav for regnskabsklasse D (stor) om en redegørelse 
for virksomhedens politikker for mangfoldighed. 

Med ÅRL 2020 blev det muligt for virksomhederne at anvende IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases til fortolkning af 
loven ved indregning af indtægter og leasing i årsregnskabet. Det blev end-
videre muligt at anvende IFRS 9 Financial Instruments, men kun på de områ-
der, hvor IFRS 9 ikke er i konflikt med loven. ”Expected credit loss-model-
len” i IFRS 9 kan med ændringen rummes inden for lovens rammebestem-
melser.

Erfaringen viser, at muligheden for at anvende de nævnte standarder som 
fortolkningsbidrag til loven er blevet vel modtaget af bl.a. danske dattersel-
skaber af IFRS-aflæggende modervirksomheder. Der har også været til-
fredshed med, at virksomheder, der ikke har nogen interesse i at anvende 
de nye IFRS-standarder til fortolkning af lovens bestemmelser, kan fort-
sætte med at anvende de hidtidige regnskabsstandarder til fortolkning af 
loven.

 Få ændringer i 2020 og 2021
Efter flere år med ændringer har der i 2020 alene været mindre ændringer 
til loven som følge af den i maj 2020 vedtagne kontrolpakke, der gav 
Erhvervsstyrelsen en mere klar hjemmel til at kontrollere selskabernes 
regnskabs- og selskabsretlige forhold.
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Desuden vedtog Folketinget, ligeledes i maj 2020, et nyt krav om en rede-
gørelse for virksomhedens politikker for dataetik i ledelsesberetningen. 
Dette gælder for store C-virksomheder og regnskabsklasse D-virksomheder 
for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2021 eller senere. Kravet kommer 
ikke som følge af et EU-direktiv, men er alene et nationalt krav. 

 Kommer der et eftersyn af loven? 
I 2019 blev der af Regnskabsrådet opstartet et eftersyn af årsregnskabslo-
ven, som ét ud af 42 initiativer i den tidligere regerings udspil ”Mindre 
bureaukrati – mere vækst”. Tankerne bag eftersynet lød tiltalende, idet 
Erhvervsstyrelsen bl.a. ville se på mulighederne for at gøre årsregnskabslo-
ven mere enkel og brugervenlig. 

Der er ikke sket noget i løbet af 2021, og det er EY’s forståelse, at projektet 
enten er sat på pause eller helt opgivet. Der arbejdes fortsat med tanker 
om, hvordan man kan understøtte at gøre processen med årsregnskabet 
mere digital ved bl.a. et eftersyn af bogføringsloven. 

Hos EY støtter vi meget gerne op om arbejdet med eftersyn af årsregn-
skabsloven, da det daglige arbejde med loven viser, at den stadig på mange 
områder er kompleks, og for de små og mellemstore virksomheder måske 
også for kompleks. Set i det lys forekommer tanken om at starte på et 
blankt stykke papir ganske tiltrækkende. 

En kommende ændring af årsregnskabsloven bør tilgodese både aflæggere 
og brugere. Årsrapporten skal udarbejdes, så den støtter regnskabsbru-
gerne i deres økonomiske beslutninger, og oplysningerne skal desuden 
være relevante og pålidelige.

I jagten på forenklinger og lempelser bør der tages hensyn til, hvordan ny 
teknologi kan hjælpe virksomhederne, så en kommende ændring ikke alene 
fokuserer på, hvordan antallet af oplysninger i virksomhedernes årsrappor-
ter reduceres, når der i samfundet tales om, at data og digitalisering er 
blandt de vigtigste kilder for nye forretningsmuligheder.

 Formålet med Indsigt i årsregnskabloven 
Denne publikation er primært tiltænkt at være et hjælpeværktøj i den dag-
lige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen vil i 
vidt omfang supplere gennemgangen af lovens bestemmelser med EY’s 
holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse. Sidst i publika-
tionen foretages en gennemgang af de væsentligste forskelle mellem loven  
og IFRS på tidspunktet for udgivelsen af denne publikation.

Det var oprindeligt tanken, at lovens rammer og opfyldelsen af lovens krav 
om et retvisende billede skulle udfyldes af regnskabsstandarder, udstedt af 
Erhvervsstyrelsen. Udarbejdelsen af danske regnskabsstandarder er imid-
lertid aldrig blevet igangsat. Det forventes heller ikke, at der udsendes dan- 
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ske regnskabsstandarder i den nærmeste fremtid. Derfor er der i vid 
udstrækning indarbejdet fortolkninger og eksempler fra IFRS i det omfang, 
der ikke er forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS. Desuden refereres 
i publikationen til IFRS i det omfang, det i lovbemærkningerne anføres, at 
lovens rammebestemmelser skal udfyldes heraf.

Vejledning til regnskabsaflæggelse efter IFRS findes i publikationen “Inter- 
national GAAP”, der ajourføres årligt og udgives af EY International Finan-
cial Reporting Group. Publikationen indeholder gennemgang af IFRS med 
EY’s holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse af IFRS.

 Denne udgave af Indsigt i årsregnskabsloven 
Indsigt i årsregnskabsloven er udarbejdet med henblik på at fungere som et 
praktisk opslagsværk.

Publikationen er udbygget på de områder, som i praksis efter EY’s opfat-
telse har givet anledning til hyppige spørgsmål, problemstillinger og fortolk-
ninger.

Vi har bl.a. i denne udgave af publikationen bibeholdt og ajourført kapitlet 
om de særlige regnskabsmæssige konsekvenser og udfordringer, der kan 
opstå som følge af COVID-19-pandemien. Pandemien har påvirket mange 
virksomheder, og dette i forskellig grad afhængigt af geografi, branche og 
virksomhedernes forhold i øvrigt. Selvom pandemien og den afledte økono-
miske krise i mange brancher forhåbentlig er ved at aftage, så er der fort-
sat mange virksomheder og brancher, der er påvirket af følgerne af pande-
mien, herunder som følge af udfasningen af hjælpepakker m.v., hvorfor de 
regnskabsmæssige konsekvenser og udfordringer fortsat vil være rele-
vante for 2021-regnskabsaflæggelsen.

En af de væsentligste ændringer i ÅRL 2020 var indførelsen af en ny type 
af kapitalandele, benævnt kapitalinteresser. I maj 2021 udsendte Erhvervs-
styrelsen en vejledning til bestemmelserne om kapitalinteresser, der bl.a. 
har til formål at vejlede om, hvornår kapitalandele i andre virksomheder 
skal klassificeres som kapitalinteresser, og som derudover behandler sær-
lige problemstillinger relateret til måling, præsentation og oplysninger om 
kapitalinteresser. Denne vejledning er indarbejdet i de relevante kapitler.

Erhvervsstyrelsen har i 2021 udgivet en vejledning vedrørende behandling 
af renteswaps i årsregnskabet, som præciserer, at IFRS 13 skal anvendes 
som fortolkningsgrundlag under loven. Af den årsag skal der i opgørelsen 
af dagsværdi for renteswaps i visse tilfælde tages hensyn til virksomhedens 
egen kreditrisiko. Dette er ligeledes indarbejdet i de relevante kapitler.
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Vi har som bilag til denne publikation medtaget den gældende lov og tilhø-
rende bekendtgørelser. 

Vi henviser også til den elektroniske udgave af Indsigt i årsregnskabsloven, 
som dels indeholder alle gældende bekendtgørelser og vejledninger til 
loven og dels indeholder alle lovbemærkninger i kronologisk rækkefølge 
siden den oprindelige lovs vedtagelse tilbage i 2000 (over 800 sider). EY’s 
årsrapportmodeller er også indarbejdet i den elektroniske udgave af Indsigt 
i årsregnskabsloven, der kan downloades på ey.com/dk/indsigt. 

Den trykte publikation indeholder ikke i fuldt omfang eksempler på samtlige 
af lovens præsentations- og oplysningskrav i hver af lovens regnskabsklas-
ser. Der henvises i stedet til EY’s årsrapportmodeller, der er udarbejdet for 
de mest gængse regnskabsklasser. Herudover har EY udarbejdet en elek-
tronisk tjekliste til at sikre overholdelse af årsregnskabslovens krav. Tjekli-
sten er tilgængelig på ey.com/dk/regnskabstjekliste.

EY  
November 2021

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Kapitel 1  
Lovens opbygning – byggeklodsmodellen

Årsregnskabsloven gælder for alle danske er hvervsdrivende virk som heder bortset fra  finansielle virk-
somheder og vis se offentlige virksomheder. 

For at loven kan rumme regnskabsregler for alle erhvervsdrivende virk som heder og for at gøre loven 
mere overskuelig, er den opbygget efter en struktur kaldet byggeklodsmodellen.  
 

1 .1 De omfattede virksomheder
Alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af lo ven bortset fra de 
virksomheder, der er underlagt regn skabsregler udstedt af Finanstilsynet 
og de offent lige virksomheder, der er underlagt lov om statens regn skabs-
væsen henholdsvis regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om 
kommunernes styrelse. En række statslige og kommunale organisationer 
har dog igangsat en omlægning til regnskabsregler, der tager udgangs-
punkt i årsregnskabslovens regler.

Årsregnskabsloven omfatter derfor også erhvervs drivende virksomheder 
uden begrænset ansvar.

Alle erhvervsdrivende virksomheder er som ud gangs punkt omfattet af 
loven, uanset juridisk form. Loven følger her bog fø rings loven, der også 
om fatter alle erhvervsdrivende virksom heder. Des uden svarer årsregn-
skabslovens definition af er hvervs begrebet til defi ni tionen i bogførings-
loven.

Efter loven anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den 
yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke 
virksomheden normalt modtager vederlag. En virksomhed anses dog altid 
for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om 
erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller 
i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov.

Stort set alle 
 erhvervsdrivende 
 virksomheder,  
§ 1

Uanset juridisk form

Erhvervsdrivende
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1 .2 Regnskabspligtige virksomheder
Selvom årsregnskabsloven indebærer, at alle erhvervsdrivende virksomhe-
der, med de nævnte und ta gelser, er omfattet af loven, er det ikke ensbety-
dende med, at alle virksomheder skal aflægge års rap port efter de samme 
bestemmelser.

Loven opdeler de omfattede erhvervsdrivende virk som heder i to grupper:
1) Erhvervsdrivende virksomheder, der skal aflægge årsrapport.
2) Erhvervsdrivende virksomheder, der ikke har pligt til – men frivilligt kan 

vælge – at aflægge årsrapport.

De virksomheder, der skal aflægge årsrapport, er føl gen de:
• Aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselska ber (kom man dit aktie -

selskaber) eller andre virk som heds for mer med tilsvarende struktur 
(benævnes til sammen kapital sel ska ber)

• Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenter 
hen holdsvis komplementarer er: 
– kapitalselskaber, eller 
– interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interes-

senter henholdsvis kom ple men tarer er kapitalselskaber.
• Erhvervsdrivende fonde
• Virksomheder med begrænset ansvar, som er om fattet af lov om visse 

erhvervsdrivende virk som heder § 3 (virksomheder og fore ninger med 
be grænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med be grænset ansvar), 
som ikke er und taget efter årsregnskabslovens § 4 (meget små virk-
som   heder).

De erhvervsdrivende virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge årsrap-
port efter års regn skabs loven, omfatter fortrinsvis virksom heder med per-
sonligt an svar såsom enkeltmandsvirksomheder, in ter es sent ska ber og 
kom manditselskaber, hvor ikke alle de ansvarlige del tagere er kapitalsel-
skaber.

Ved en vurdering af, om en selskabsdeltager skal betragtes som et kapital-
selskab, lægges navnlig vægt på følgende karakteristika: 
• At kreditorerne kun har selskabets formue at holde sig til
• At selskabets formue er tilvejebragt og ejes af selskabs del ta ger ne
• At selskabsdeltagernes økonomiske og forvaltningsmæssige rettig-

heder i selskabet principielt udøves i forhold til deres indskud.

Hvis erhvervsdrivende virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge års-
rapport, frivilligt aflægger års rap port, som ikke udelukkende er bestemt til 
virk som  hedens eget brug, skal virksomhederne i det mindste føl ge reglerne 
i års regn skabs lo ven for klasse A. De har dog ikke pligt til at lade årsrappor-
ten revidere eller offentliggøre hos Erhvervsstyrelsen. For nærmere omtale 
af gældende krav for regnskabsklasse A henvises til kapitel 42 Særlige krav 
til virksomheder i regnskabsklasse A.

Hvem har pligt til at  
aflægge årsrapport, 
§ 3?

Hvem har ikke pligt til  
at aflægge årsrapport,  
§ 3?

Kapitalselskaber

Frivillig aflæggelse  
af års rap port
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Danske filialer af udenlandske virksomheder er ikke omfattet af lovens 
bestemmelser. En dansk filials regnskab indgår som en integreret del i den 
udenlandske virksomheds årsrapport. Årsrapporten for den uden landske 
virksomhed skal derimod indberettes til Erhvervs styrelsen inden for de i 
loven gældende indberetningsfrister. Den danske filials regnskab skal ikke 
indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Ikke-erhvervsdrivende enheder som fx fonde, legater og foreninger, der er 
omfattet af lov om fonde og visse foreninger, skal i henhold til denne lov 
aflægge årsregnskab efter god regnskabsskik eller kan frivilligt vælge at 
aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

I en konkret udtalelse vedrørende en ejerforening med en begrænset 
erhvervsmæssig lejeindtægt på ca. 400 t.kr., svarende til 5 % af fore ningens 
samlede indtægter, har Erhvervsstyrelsen fastslået, at ejerforeningen 
umiddelbart falder ind under årsregnskabs lovens erhvervsbegreb. Ud fra 
en konkret vurdering baseret på størrel sen af de erhvervsmæssige indtæg-
ter i forhold til de samlede indtægter, ansås foreningen dog ikke for at være 
erhvervsdrivende i henhold til års regnskabslovens regler. Som følge heraf 
skulle ejerforeningen ikke aflægge årsrapport efter loven.

Erhvervsstyrelsen har udsendt et fortolkningsbidrag, der fastslår, i hvilket 
omfang andelsboligforeninger er omfattet af loven. Udtalelsen indeholder 
følgende citat: 

 Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af årsregn-
skabsloven, da de udøver erhvervsvirksomhed. De er derimod ikke 
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, da de ikke 
fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.

 Disse andelsboligforeninger vil uanset størrelse, kun være omfattet 
af regnskabsklasse A. Der er således tale om, at foreningerne ikke 
er forpligtet til at udarbejde en årsrapport i henhold til årsregn-
skabslovens regler, men at foreningen frivilligt kan vælge at udar-
bejde en årsrapport. En sådan frivillig årsrapport vil være omfattet 
af årsregnskabs lovens regnskabsklasse A.

 Der kan dog forekomme tilfælde, hvor andelsboligforeninger, ved 
siden af det sædvanlige andelsboligformål, ønsker at fremme 
andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, fx 
udlejning. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som 
udgangspunkt være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virk-
somheder.

 Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som er omfattet af 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indplaceres i 
lovens regnskabsklasser efter de almindelige regler herfor.

Særligt om filialer af 
 udenlandske  virksomheder

Særligt om ikke-erhvervs-
drivende fonde og visse 
foreninger

Særligt om  ejerforeninger

Særligt om 
andelsboligforeninger 
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Det er generelt EY’s holdning, at en del ikke-erhvervsdrivende virksom-
heder med fordel kan vælge frivilligt at følge årsregnskabs lovens regler, fx 
for regnskabsklasse A. Anvendelse af lovens regler giver et mere entydigt 
regnskabsgrundlag og for regnskabsbruger en bedre forståelse af det 
anvendte regelsæt i forhold til anvendelse af begrebet “god regnskabsskik“. 

1 .3 Virksomheder fritaget for regnskabspligt
Årsregnskabsloven indeholder und ta gel ses be stem mel ser for virk som -
heder omfattet af lov om visse er hvervs drivende virksomheder og visse 
in ter es sentskaber og kommanditselskaber, hvor disse virk som  heder kan 
undlade at aflægge årsrapport. Undtagelserne gælder ikke for aktie- og 
anpartsselskaber.

Fritagelse for meget små virksomheder
Meget små virksomheder og foreninger med begrænset ansvar samt 
andels selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse er hvervs-
drivende virksomheder kan undlade at afl æg ge årsrapport. For at være 
omfattet af undtagelsen må virksomheden ikke på balance dagen i to på hin-
anden følgende regnskabsår overskride to af føl gen de tre størrelser:
1) En balancesum på 7 mio. kr. 
2) En nettoomsætning på 14 mio. kr. 
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 

10.

Når virksomheden vælger at benytte undtagelsen, skal der i stedet indbe-
rettes en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen.

Erklæringen skal indeholde ledelsens tilkendegivelse af, at den pågældende 
undtagelse er taget i an ven del se, og at ledelsen står inde for, at betingel-
serne er opfyldt. Der skal indberettes en und ta gel ses erklæring for hvert 
regnskabsår, for hvil ket und ta gel ses muligheden benyttes. Erklæringen skal 
indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på  
indberet.virk.dk. Uanset om virksomheden opfylder stør rel ses kri te ri er ne, 
gælder undtagelsen ikke, hvis virksomheden er mo der virks omhed for en 
koncern, der har pligt til at afl ægge koncernregnskab.

Fritagelse for visse interessentskaber og kommanditselskaber
Muligheden for fritagelse for at aflægge årsrapport omfatter de interes-
sentskaber og kommanditselskaber, der er omfattet af  lovens bestemmel-
ser om pligt til at aflægge årsrapport, dvs. de interessentskaber og kom-
man dit sel ska ber, hvori alle interessenter eller komplementarer er aktie sel-
ska ber, part   ner selskaber (kommanditaktieselskaber), an parts sel ska ber 
eller virksomhedsformer med til sva ren de struktur.

Det er vigtigt at bemærke, at § 5, stk. 1, er en reel fritagelse for regnskabs-
pligt, mens § 5, stk. 2 og 3, er undtagelser for pligten til offentliggørelse, og 

Som vi ser det

Undtagelses-
bestemmelserne,  
§§ 4-5

Meget små  virksom heder 
(s.m.b.a., f.m.b.a. og 
a.m.b.a.),  
§ 4

Undtagelseserklæring, 
§ 145

Fritagelsesmulighed,  
§ 5

https://virk.dk/
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hvor regnskabspligten i stedet overdrages til en ansvarlig deltager, fx en 
interessent eller en komplementar.

Fritagelsen kræver, at interessentskabets eller kom man dit sel skabets års-
regnskab indgår i et koncernregnskab, så  årsregnskabet med tages i konso-
lideringen en ten ved fuld konsolidering som dattervirksomhed, ved pro 
rata-konsolidering af driftsfællesskaber, eller ved at kapitalandele måles 
efter indre værdis metode. 

Koncernregnskabet skal være udarbejdet i overensstemmelse med regn-
skabsdirektivet. Derfor forudsættes det desuden, at den interessent eller 
kom ple mentar, der aflægger koncernregnskabet, hvori årsregnskabet ind-
går, har hjemsted i Danmark eller hører under lovgivningen i en stat, der er 
et EU-/EØS-land.

Betingelsen anses dog også for at være opfyldt, hvis koncernregnskabet er 
aflagt efter IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen for finansielle virksomhe-
der.

Fritagelsen i § 5, stk. 1, kan ikke anvendes, hvis interessentskabet eller 
kommandit selskabet indregnes og måles efter indre værdis metode hos en 
interessent eller en komplementar, der alene ud ar bejder selskabsregnskab.

Fritagelsen kan heller ikke anvendes af interessentskaber eller kommandit-
selskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land. 

Loven stiller ingen specifikke krav om, at interessentskabet eller komman-
ditselskabet skal indgå i det overliggende koncernregnskab i hele regn-
skabsåret. Det er EY’s holdning, at interessentskabet eller kommanditsel-
skabets regnskab ikke skal indgå i koncernregnskabet i hele regnskabsåret. 
Det må i lighed med fritagelsen for delkoncernregnskaber i § 112 antages, 
at fritagelsen for regnskabspligt også kan anvendes i regnskabsår, hvor der 
er opnået kontrol, fælles bestemmende indflydelse eller betydelig indfly-
delse ultimo regnskabsåret.  

Ønsker virksomheden at benytte fritagelses mu lig he den for regnskabspligt, 
skal virksom heden årligt indberette en und ta gel ses er klæ ring til Erhvervs-
styrelsen. Erklæringen skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens selv-
betjeningsløsning på indberet.virk.dk. 

Interessentskaber og kommanditselskaber kan overlade an sva ret for udar-
bejdelse og aflæggelse af virk som he dens årsrapport til en ansvarlig delta-
ger, når denne har hjem sted i Danmark, og den ansvarlige deltager afl ægger 
årsrapporten for virksomheden i over ens stem melse med reglerne i års-
regnskabsloven.

Forudsætninger for  
fritagelse for  
regnskabspligt, 
§ 5, stk. 1

Kun et koncernregnskab 
muliggør fritagelse for 
regnskabspligt

Ikke børsnoterede,  
§ 5, stk. 5

Som vi ser det

Undtagelseserklæring, 
§ 146, stk. 1

Regnskabspligt overdraget 
til  ansvarlig deltager,  
§ 5, stk. 2
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Loven tillader, at årsrapporten for interessentskabet eller kom man dit-
selskabet medtages i samme do ku ment som den ansvarlige del tagers egen 
årsrapport. Tal lene for de to virksomheder må dog ikke sam men læg ges.

Hvis virksomheden overlader ansvaret for at aflægge års rap porten til en 
ansvarlig deltager, skal der årligt indberettes en undtagelseserklæring til 
Er hvervsstyrelsen. Erklæringen skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrel-
sens selvbetjeningsløsning på indberet.virk.dk. 

Interessentskaber og kommanditselskaber kan overlade an sva ret for udar-
bejdelse og aflæggelse af virk som he dens årsrapport til en ansvarlig delta-
ger, når denne  hører under lovgivningen i et EU-/EØS-land. Årsrapporten 
skal ud ar bejdes og revideres i overensstemmelse med lov giv ningen i det 
land, som den ansvarlige del ta ger hører under.

Ønsker interessentskabet eller kommanditselskabet at benytte muligheden 
for at overlade ansvaret for udarbejdelse og aflæggelse af årsrapporten til 
en ansvarlig deltager fra et andet EU-/EØS-land, skal virksomheden årligt 
indberette en und ta gel ses erklæring til Erhvervsstyrelsen. Erklæringen skal 
indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på  
indberet.virk.dk. 

I en konkret sag har en offentlig tilskudsmyndighed anmodet om fremsen-
delse af en revideret årsrapport for et kommanditselskab. Erhvervsstyrel-
sen har oplyst, at hvis kommanditselskabets årsregnskab indgår i et kon-
cernregnskab, og de øvrige betingelser for und tagelse for offentliggørelse 
af årsrapporten er overholdt, kan virksomheden fortsat undlade at indbe-
rette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 

Dattervirksomheder, der i regnskabsåret har været uden aktivitet, kan und-
lade at aflægge årsregnskab for dette år, og i stedet indesende en undtagel-
seserklæring efter § 146, stk. 4. Fritagelsen kan ikke anvendes hvis virk-
somheden udøver erhvervsdrivende aktiviteter direkte eller indirekte, 
besidder kapitalandele eller har påtaget sig risici. Der indgår i § 6 en række-
betingelser, som skal være opfyldt ved anvendelse af undtagelsesbestem-
melsen i § 6.

Undtagelseserklæring, 
§ 146, stk. 2

Regnskabspligt overdraget 
til  ansvarlig deltager fra 
andet EU-/EØS-land,  
§ 5, stk. 3

Undtagelseserklæring, 
§ 146, stk. 3

Kommanditselskab som 
indgår i koncern regnskab, 
men som skal a flevere 
regnskab til offentlig  
tilskudsmyndighed

Undtagelsesbestemmelse, 
§ 6
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1 .4 Byggeklodsmodellen
For at loven kan rumme regnskabsregler for alle er hvervs drivende virksom-
heder og gøre den mere over skuelig, er loven opbygget efter en struktur, 
der populært kaldes byg ge klods modellen.

Klasse D
Børsnoterede og  
statslige aktieselskaber

Børsnoterede og statslige  aktieselskaber 
uanset størrelse1

Klasse C

Store virksomheder

Mellemstore  
virksomheder

Store virksomheder
Balance > 156 mio. kr. 
Omsætning > 313 mio. kr. 
Ansatte > 250

Mellemstore virksomheder2,3

Balance 44-156 mio. kr. 
Omsætning 89-313 mio. kr. 
Ansatte 50-250

Klasse B

Små virksomheder

Mikrovirksomheder

Små virksomheder2

Balance 0-44 mio. kr. 
Omsætning 0-89 mio. kr. 
Ansatte 0-50

Mikrovirksomheder2

Balance 0-2,7 mio. kr. 
Omsætning 0-5,4 mio. kr. 
Ansatte 0-10

Klasse A

Meget små virksomheder  
omfattet af LEV og personlige 
virksomheder

Meget små virksomheder omfattet  
af LEV4 og personlige virksomheder  
uanset størrelse

1) Med lovens krav om en redegørelse for mangfoldighed tilføjes i princippet en yderli-
gere regnskabsklasse D (stor). Se mere herom i kapitel 6 Ledelsesberetning.

2) Der skal skiftes regnskabsklasse, hvis 2 af de 3 kriterier overskrides i 2 på hinanden 
følgende år.

3) Visse mellemstore dattervirksomheder kan vælge at aflægge årsrapport efter regn-
skabsklasse B, når visse betingelser er opfyldt.

4) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Princippet i byggeklodsmodellen er, at små virk som he der skal følge relativt 
få generelle krav uden behov for  unødvendig lovlæsning, mens større virk-
somheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Byggeklodsmodellen 
inde holder som udgangspunkt følgende fire regnskabsklasser: A, B, C og D. 
Regnskabsklasse C er dog endvidere opdelt i mellemstor og stor, mens 
regnskabsklasse B er opdelt i mikrovirksomheder og øvrige mindre virk-
somheder. 

Herudover gælder der specifikke særkrav til dele af årsrapporten, primært 
oplysningskrav, for udvalgte virksomheder (enten efter størrelse eller 
karakteristika), der betyder, at det reelle antal af regnskabsklasser i praksis 
er højere.

Modellens opbygning,  
§ 7
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Opbygningen betyder, at den enkelte virksomhed som mini mum skal over-
holde reglerne i den regn skabs klas se, den tilhører, og de fore gående regn-
skabs klas ser.

En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne for en højere regnskabs-
klasse i byggeklodsmodellen, jf. § 7, stk. 6. Virksomheden behøver ikke 
nødvendigvis at følge alle bestemmelser i den højere regnskabsklasse, men 
kan tilvælge enkelte bestemmelser, fx IPO-tillæg på varebeholdninger eller 
tilvælge en primær opgørelse som fx en pengestrømsopgørelse eller en 
egenkapitalopgørelse. Det eneste krav for anvendelse af en tilvalgsmulig-
hed er, at virksomheden på en konsistent og kon sekvent måde følger de til-
valgte regler på et systematisk grundlag. Det betyder bl.a.:
• Tilvalg og fravalg kan ikke foretages efter virksomhedens velbefin-

dende.
• Tilvalg fra en højere regnskabsklasse anføres særskilt i indledningen af 

anvendt regnskabspraksis. 

Hvis en virksomhed vælger at følge bestemmelser fra en højere regnskabs-
klasse end virksomhedens egen regn skabsklasse for en specifik regnskabs-
post, skal samtlige lovens krav, der knytter sig til indregning, måling, præ-
sentation og oplysninger for denne regnskabspost, følges. 

Lovens mange valgmuligheder i regnskabsklasse B-virksomheder betyder, 
at der alene er få situationer, der vil blive betragtet som et tilvalg af indreg-
nings- og målingsbestemmelser fra en højere regnskabsklasse. Det drejer 
sig om: 
• Indregning af IPO-tillæg på varebeholdninger
• Udarbejdelse af egenkapitalopgørelse
• Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse.

Hvis en virksomhed vælger at gøre brug af ovenstående tilvalg, skal dette 
fremgå som et tilvalg af anvendt regnskabspraksis. 

Øvrige valgmuligheder i loven vil efter EY’s opfattelse anses enten som 
flere alternative valgmuligheder for regnskabsmæssig behandling inden for 
samme regnskabsklasse eller som en “kan”-bestemmelse, hvor mindre virk-
somheder på visse betingelser kan opnå en administrativ lempelse fra 
lovens hovedregel, der sædvanligvis gælder for de højere regnskabsklasser. 
• Alternative valgmuligheder for regnskabsmæssig behandling inden for 

samme regnskabsklasse kan være:
– Kostprismetoden eller indre værdis metode for kapitalandele i dat-

tervirksomheder, kapitalinteresser og asso cierede virksom heder
– Måling af immaterielle og materielle aktiver efter kostprismetoden 

eller dagsværdimetoden
– Indregning af IPO på langfristede aktiver
– Indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen på egenfrem-

Tilvalg af regler for en 
højere regnskabsklasse 
skal ske konsekvent

Tilvalg for   
regnskabsklasse B

Som vi ser det
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stillede aktiver 
– Måling af investeringsejendomme til dagsværdi eller til kostpris med 

fradrag af afskrivninger
– Måling af biologiske aktiver til dagsværdi eller kostpris.

• Kan-bestemmelser (betingede valgmuligheder):
– Leasingtagers indregning af finansielle leasingaftaler i balancen 

eller off-balance præsentation (regnskabsklasse B)
– Indregning af indtægter fra entreprisekontrakter og tjenesteydelser 

efter produktionsmetoden eller salgsmetoden (regnskabsklasse B)
– Indregning af udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen eller i 

balancen (regnskabsklasse B og C (mellem)).

Valg mellem flere alternative metoder for regnskabsmæssig behandling 
inden for den pågældende virksomheds regnskabsklasse og “kan“-bestem-
melser kræves ikke særskilt omtalt i indledningen til anvendt regnskabs-
praksis. Det foretagne valg af regnskabspraksis skal blot omtales i regn-
skabspraksis for den pågældende regnskabspost.

Hvis udviklingsomkostninger vælges indregnet i balancen i regnskabsklasse 
B eller C (mellem), følger det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse, at også 
lovens krav om binding på en særlig egenkapitalreserve for udviklingsom-
kostninger samt oplysningskravet om særlige forudsætninger for indreg-
ning og måling af udviklingsprojekter gælder. Et sådant tilvalg medfører, at 
alle lovens krav om indregning og måling samt præsentation og oplysninger 
skal finde anvendelse.

Tilvalg af yderligere noteoplysninger i forhold til de krav, der gælder for den 
pågældende regnskabsklasse, vil også efter Erhvervsstyrelsens opfattelse 
skulle anses som et tilvalg fra en højere regnskabsklasse.  

Det betyder fx, at hvis en regnskabsklasse B-virksomhed tilvælger en 
anlægsnote efter § 88, er der tale om tilvalg, der skal dække alle virksom-
hedens langfristede aktiver. En virksomhed kan således ikke nøjes med at 
præsentere en anlægsnote alene for immaterielle aktiver, hvis den også 
besidder langfristede materielle eller finansielle aktiver. Et tilvalg af § 88 
betyder krav om præsentation af anlægsnote for alle virksomhedens lang-
fristede aktiver.

Det betyder også, at hvis en B-virksomhed oplyser mere specifikt om virk-
somhedens eventualforpligtelser end kravet i § 64 (den samlede størrelse 
af eventualforpligtelser), vil der efter styrelsens opfattelse være tale om et 
tilvalg af regnskabsklasse C-reglen i § 94 b. 

En sådan synsvinkel om tilvalg af oplysningskrav kan i praksis være svær at 
adskille fra lovens generelle suppleringskrav i § 11, stk. 2, om at give yder-

Valg mellem alternativer 
og “kan”-bestemmelser

Særligt om indregning af 
udviklingsomkostninger i 
balancen

Tilvalg af yderligere  
notekrav
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ligere oplysninger, hvis lovens rammebestemmelser ikke vurderes at være 
tilstrækkelige.

Der eksisterer p.t. ingen yderligere tilvalgsmuligheder for indregning og 
måling mellem regnskabsklasse C og D. Der gælder dog fortsat flere alter-
native valgmuligheder for regnskabsmæssig behandling og fremgangsmå-
der for visse regnskabsposter, jf. ovenstående omtale.

Loven fastlægger, hvilken regn skabs klasse de forskellige virksom heder i 
det mindste skal følge:

Regnskabsklasse A
Frivillige årsrapporter, der ikke udelukkende anvendes til virksom hedens 
eget brug:
• Alle virksomheder med personligt ansvar
• Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori én eller flere an svar-

lige deltagere ikke er kapitalselskaber
• Meget små virksomheder med begrænset ansvar om fattet af lov om 

visse erhvervsdrivende virk som heder. Meget små aktie- og anpartssel-
skaber er ikke omfattet af regnskabsklasse A, da disse virksomhedsty-
per ikke er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Regnskabsklasse B, herunder mikrovirksomheder
Lovpligtige årsrapporter for små virksomheder:
• Små aktie- og anpartsselskaber og part ner sel skaber (kommanditaktie-

selskaber)
• Små interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle ansvarlige 

deltagere er kapitalselskaber
• Små erhvervsdrivende fonde
• Små virksomheder med begrænset ansvar om fat tet af lov om visse 

erhvervsdrivende virk som he der, medmindre disse er omfattet af regn-
skabs klas se A.

Regnskabsklasse C
Lovpligtige årsrapporter for mellemstore og store virk somheder:
• Samme virksomhedsformer som omtalt under regn skabsklasse B.

Regnskabsklasse D
Statslige aktieselskaber og virksomheder, hvis kapitalandele, gælds instru-
menter eller andre værdipapirer er optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU-/EØS-land (børsnoterede virksomheder), har pligt til at aflægge 
årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D uanset virksomhedens 
størrelse. 

Et statsligt aktieselskab, der har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, skal følge reglerne for børs noterede virk-

Regnskabsklasse  
C og D

Hvem omfattes af  
regnskabsklasse  
A, B, C og D

Statslige aktieselskaber
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somheder, hvor disse regler afviger fra reglerne, der gælder for statslige 
aktieselskaber.

Statlige aktieselskaber er ikke omfattet af en pligt til at udarbejde årsrap-
port efter IFRS. Mange statslige aktieselskaber har dog enten frivilligt eller 
via pålæg fra deres ressortministerium valgt at udarbejde årsrapport efter 
IFRS som godkendt af EU.

Et datteraktieselskab, der kontrolleres af et statsligt aktieselskab, anses 
ikke for at være et statsligt aktieselskab og kan derfor aflægge årsrapport 
efter egen regnskabsklasse baseret på virksomhedens størrelse.

Der foreligger generelt ikke tilsvarende krav for statslige anpartsselskaber 
som for statslige aktieselskaber. Et statsligt anpartsselskab vil derfor ikke 
være pligtig til at aflægge årsrapport efter regnskabs klasse D, men kan 
aflægge årsrapport efter egen regnskabsklasse baseret på virksom hedens 
størrelse.

Et kommunalt aktieselskab anses heller ikke for et statsligt aktieselskab og 
vil derfor ikke være underlagt kravene i regnskabsklasse D, men kan aflægge 
årsrapport efter egen regnskabsklasse baseret på virksomhedens stør-
relse.

Ovenstående definition indebærer, at virksomheder, hvis kapital andele 
eller gældsinstrumenter er optaget til handel på NASDAQ Copenhagen, er 
omfattet af  lovens regnskabsklasse D, da disse er noteret på et dansk regu-
leret marked. Dertil kommer, at danske virksomheder, hvis kapitalandele 
eller gældsinstrumenter er optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land, ligeledes er omfattet af regnskabsklasse D. Et register over 
regulerede markeder i EU/EØS kan findes via følgende link: 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_
registers_upreg

Virksomheder, der er optaget til handel på First North, er derimod ikke 
omfattet af regnskabsklasse D, da First North ikke er et reguleret marked, 
men anses for at være en “alternativ markedsplads“.

Børsnoterede virksomheder har pligt til at anvende de af EU-Kommissionen 
godkendte internationale regnskabsstandarder (IFRS) ved aflæggelse af 
koncernregnskab. For børsnoterede ikke-koncerner er der ligeledes krav 
om at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med IFRS som godkendt 
af EU. 

Ovenstående betyder, at antallet af virksomheder, der alene aflægger års-
rapport efter lovens bestemmelser for regnskabsklasse D, er blevet væsent-

Datteraktieselskaber af 
statslige aktieselskaber, 
§ 7 a

Statslige  anpartsselskaber

Kommunale  aktieselskaber
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IFRS-forordningen
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ligt reduceret i takt med, at alle børsnoterede virksomheder samt  en række 
statslige aktieselskaber er overgået til IFRS som godkendt af EU, uanset det 
er sket af pligt eller som et frivilligt valg. 

Selvom virksomheder udarbejder årsrapport efter IFRS, er der fortsat 
bestemmelser i regnskabsklasse D, der er relevante. Det gælder fx kravene 
til ledelsesberetning, visse yderligere notekrav, bestemmelser om revision, 
indberetning af årsrapporter m.v.

En særlig situation kan opstå, hvor en virksomhed enten børsnoteres eller 
afnoteres efter balancedagen, men inden tidspunktet for aflæggelse af års-
rapporten. I den situation er det forholdet på balancedagen, som er afgø-
rende. Det vil sige, at en virksomhed, der afnoteres mellem balancedagen 
og tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten, fortsat skal følge reglerne i 
regnskabsklasse D og aflægge årsrapport efter IFRS.

Udarbejdes der koncernregnskab i henhold til IFRS, er der ved ud arbejdelse 
af moderselskabsregnskabet valgfrihed, så virksom heder frit kan vælge at 
afl ægge moderselskabsregnskabet efter årsregnskabsloven eller IFRS.

For øvrige virksomheder omfattet af loven, er det frivilligt, om de vil anvende 
IFRS som godkendt af EU eller lovens alminde lige bestemmelser. Der henvi-
ses til kapitel 43 Overordnede krav til IFRS-regnskabsaflæggelse for nær-
mere omtale af IFRS.

Hvilken regnskabsklasse en virksomhed hører til, afhænger, som det frem-
går af tidligere omtale, af virksomhedens juridiske form og størrelse. Stør-
rel ses græn serne er følgende:

Regnskabsklasse A1 B2 B2 C C D
Personlige 
virksomhe

der og 
meget små 
virksomhe
der omfat
tet af LEV Mikro Små

Mellem
store Store

Børsnote
rede og 
statslige 

aktie
selskaber

Balancesum  
(mio. kr.) 0-7 0-2,7 0-44 44-156 > 156

Alle uanset  
størrelseNetto omsætning 

(mio. kr) 0-14 0-5,4 0-89 89-313 > 313

Antal ansatte 0-10 0- 10 0-50 50-250  > 250
1) Størrelsesgrænserne gælder kun for virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. kapitel 

42 Særlige krav til virksomheder i regnskabsklasse A, og ikke for andre virksomheder omfattet af klasse A.
2) Kapitalselskaber, herunder aktie- og anpartsselskaber, omfattes som minimum af regnskabsklasse B.  

Der skal skiftes regnskabsklasse, hvis 2 af de 3 kriterier overskrides i 2 på 
hinanden følgende år.

Børsnotering eller afnote-
ring af virksomhed efter 
balancedagen 

Modervirksomhedens 
regnskab kan fortsat  
udarbejdes efter ÅRL

Juridisk form og  
størrelse afgørende
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Ved indplacering af virksomheder i en regnskabsklasse efter størrelse er 
det centralt at vide, hvad der er omfattet af begrebet “nettoomsætning“.

Nettoomsætning er i bilag 1 til årsregnskabsloven defineret således: 

 Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører 
under selskabets ordinære aktiviteter, med fradrag af prisnedslag, 
merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgs-
beløbet. 

I handels- og produktionsvirksomheder vil der sjældent være væsentlige 
fortolkningsproblemer i opgørelsen af nettoomsætning. 

En række virksomheder med meget store balancesummer – eksempelvis 
investerings- og holdingvirksomheder – har historisk aflagt årsrapport efter 
regnskabsklasse B. Dette skyldes en kombination af få medarbejdere og 
den omstændighed, at virksomhedens primære indtægter ikke tidligere har 
været omfattet af lovens definition af nettoomsætning, som primært har 
omfattet salg af varer og tjenesteydelser.

Definitionen på nettoomsætning er derfor udvidet til brug for fastlæggelse 
af regnskabsklasse, men ikke i forhold til indregning og måling og præsen-
tation af nettoomsætning i resultatopgørelsen.

I visse tilfælde skal finansielle indtægter medregnes i nettoomsætningen 
med hensyn til afklaring af, hvilken regnskabsklasse virksomheden skal 
aflægge årsrapport efter. 

Virksomheder, der har væsentlige finansielle bruttoindtægter og/eller ind-
tægter fra investeringsvirksomhed, der samlet mindst svarer til nettoom-
sætningen fra salg af varer og tjenesteydelser m.v., skal ved vurderingen af 
størrelsesgrænser og regnskabsklasse anvende summen af nettoomsæt-
ningen og de finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed 
i stedet for den ”rene” nettoomsætning.

I praksis gælder, at for holdingvirksomheder og investeringsvirksomheder, 
som ikke har nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser, vil det 
som oftest altid være relevant at medregne finansielle indtægter og indtæg-
ter fra holding- og/eller investeringsvirksomhed i nettoomsætningen, idet 
det må antages, at finansielle indtægter m.v. altid overstiger den ”rene” 
nettoomsætning. I virksomheder, der både har nettoomsætning og finan-
sielle indtægter, skal de finansielle indtægter m.v. tilsammen overstige net-
toomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser, før finansielle indtægter  

Nettoomsætning

Særlig definition på netto-
omsætning ved fastlæg-
gelse af regnskabsklasser

§ 7, stk. 4

Finansielle indtægter skal 
udgøre halvdelen eller 
mere, før de kræves  
medregnet
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m.v. skal medregnes i nettoomsætningen i relation til lovens størrelses-
grænser og regnskabsklasse. 

Med kriteriet om, at de finansielle indtægter og/eller indtægter fra investe-
ringsvirksomhed til sammen mindst skal svare til nettoomsætningen, er der 
tilsigtet en afgrænsning, der efter lovgivers opfattelse både bliver mere 
entydig og enkel at opgøre, og som skal sikre, at kun virksomheder med 
betydelige finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed 
i forhold til indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser m.v. bliver omfat-
tet af kravet om at medregne finansielle indtægter.

Følgende elementer skal medregnes som nettoomsætning, hvis de finan-
sielle indtægter overstiger virksomhedens nettoomsætning fra salg af 
varer og tjenesteydelser: 

Indtægter fra investerings-
virksomhed Finansielle indtægter Holdingvirksomhed

Positive værdireguleringer  
på investeringsejendomme, der 
måles efter § 38

Positive værdireguleringer og 
gevinster ved realisation af 
 finansielle aktiver

Udbytte fra kapitalandele i  datter- 
og associerede virksomheder, der 
måles til kostpris

Realiserede gevinster ved salg af 
investeringsejendomme

Renter, udbytte og andre 
 indtægter tilknyttet finansielle 
aktiver

Positive resultatandele fra kapital-
andele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder, der 
måles efter den indre værdis 
metode

Det er virksomhedens valgte regnskabspraksis, der skal lægges til grund for 
opgørelsen af de finansielle indtægter og/eller indtægter fra investerings-
virksomhed, der skal indgå i beregningsgrundlaget.

Har en modervirksomhed eksempelvis valgt at måle kapitalandele i datter-
virksomheder, kapital interesser og associerede virksomheder til kostpris, 
skal modtaget udbytte herfra indgå i beregningsgrundlaget for nettoom-
sætningen. Har virksomheden derimod valgt at måle kapitalandele i datter-
virksomheder, kapital interesser og associerede virksomheder efter den 
indre værdis metode, skal årets positive resultatandele indgå i beregnings-
grundlaget.

Kravet om medregning af finansielle indtægter følger også linjen fra lovens 
generelle modregningsforbud i § 13, stk. 1, nr. 8, hvorefter hver transak-
tion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, 
ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden, medmindre 
der er legal modregningsret. Der kan derfor ikke ske modregning af eksem-
pelvis positive og negative værdireguleringer fra forskellige aktiver.

Lovens krav medfører en del usikkerhed om, hvornår og hvordan en finan-
siel indtægt skal indgå i opgørelsen af nettoomsætningen. Problemstillin-
gen om, hvornår en finansiel indtægt skal medregnes, hænger bl.a. sam-

Valgt regnskabspraksis  
er afgørende

Bruttoprincip

Finansielle indtægter,  
der indregnes direkte  
i egenkapitalen
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men med, at en række finansielle indtægter alene indregnes direkte i egen-
kapitalen (fx opskrivninger på kapitalandele i dattervirksomheder og asso-
cierede virksomheder, der måles til dagsværdi, jf. § 41). Det må umiddel-
bart antages, at sådanne positive værdireguleringer til dagsværdi for kapi-
talandele skal medregnes i beregningsgrundlaget for nettoomsætningen, 
da opskrivninger efter § 41 aldrig efterfølgende må indregnes i resultatop-
gørelsen. Opskrivninger på materielle aktiver, herunder investeringsejen-
domme, der måles til dagsværdi efter § 41, antages derimod ikke at være 
finansielle indtægter i lovens forstand og skal derfor ikke medregnes i 
beregningsgrundlaget for nettoomsætningen.

Gældseftergivelser, der indregnes som finansielle indtægter, skal medreg-
nes i beregningsgrundlaget for nettoomsætningen, mens gældseftergivel-
ser indregnet i egenkapitalen ikke skal tælles med, da disse sidestilles med 
kapitalindskud.

En række finansielle indtægter indregnes først midlertidigt i egenkapitalen 
for efterfølgende at blive reklassificeret til resultatopgørelsen. Det gælder 
fx sikringstransaktioner eller omregning af regnskaber og/eller nettoinve-
steringer i fremmed valuta. Spørgsmålet er her, om sådanne finansielle ind-
tægter skal medregnes i beregningsgrundlaget, når de indregnes i egenka-
pitalen, eller først når de efterfølgende bliver reklassificeret til resultatop-
gørelsen. 

For transaktioner, der først indregnes midlertidigt i egenkapitalen og efter-
følgende reklassificeres til resultatopgørelsen, har Erhvervsstyrelsen 
udtalt, at virksomheder skal vælge regnskabspraksis for, om positive værdi-
reguleringer medregnes til nettoomsætningen, når de indregnes i egenka-
pitalen eller alternativt først medregnes til nettoomsætningen, når de bli-
ver reklassificeret til resultatopgørelsen. Valg af regnskabspraksis skal 
anvendes konsistent fra regnskabsår til regnskabsår. 

Endelig er der også en række praktiske udfordringer om brutto- eller netto-
præsentation af finansielle indtægter. En række finansielle indtægter tilla-
des i resultatopgørelsen eller i noten for finansielle indtægter præsenteret 
netto. Det gælder fx valutakursdifferencer ved omregning af debitorer og 
kreditorer til balancedagens kurs eller kursgevinster på aktietransaktioner, 
der dagligt handles (daytrading). I relation til denne problemstilling er der 
behov for nærmere at forstå lovens krav om medregning af brutto finan-
sielle indtægter i beregningsgrundlaget for nettoomsætning. 

Erhvervsstyrelsen har i forhold til denne problematik oplyst, at positive 
værdireguleringer kan medregnes på basis af årets værdiregulering fra 
primo til ultimo på værdipapir for værdipapir-basis. Der vil således efter 
disse retningslinjer ikke være forskel på, om en virksomhed kursregulerer 
dagligt, kvartalsvist eller alene én gang årligt.

Særligt om gælds-
eftergivelser

Visse finansielle indtægter 
indregnes midlertidigt i  
egen kapitalen og  
reklassificeres derefter til 
 resultatopgørelsen

Valg af regnskabspraksis
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Medregningen af finansielle indtægter i beregningsgrundlaget for nettoom-
sætning betyder, at en række større investerings- og holdingvirksomheder 
skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse. Desværre kan 
kravene om medregning af positive værdireguleringer og gevinster også 
efter EY’s opfattelse betyde større volatilitet i opgørelsen af beregnings-
grundlaget for nettoomsætning og dermed risiko for hyppigere skift af 
regnskabsklasse. Det vurderes i sådanne tilfælde at være mest hensigts-
mæssigt, at virksomheden én gang for alle vælger at blive i den højere regn-
skabsklasse, så hyppige skift af regnskabsklasse undgås.

Er et regnskabsår kortere eller længere end 12 måneder, omregnes netto-
omsætningen til en 12 måneders nettoomsætning til brug for indplacering 
i regnskabsklasser. Omregningsreglerne finder anvendelse såvel i første 
regnskabsår som i forbindelse med eventuelle senere omlægninger af regn-
skabsår. 

 Er nettoomsætningen således 45 mio. kr. i en regnskabsperiode på 
15 måneder, vil det afgørende tal være 45 x 12 / 15 = 36 mio. kr. Er 
netto omsætningen 30 mio. kr. i en regnskabsperiode på 6 måneder, 
vil beregningstallet være 30 x 12 / 6 = 60 mio. kr. 

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at der ved omregning af nettoomsæt-
ning inkl. finansielle indtægter til helårstal ikke må korrigeres for eventuelle 
engangsindtægter. Det betyder, at en gevinst ved salg af en dattervirksom-
hed eller en investeringsejendom i en delårsperiode, kan få stor betydning 
ved omregning af nettoomsætning til helårstal. Det antages dog, at lovens 
krav om først at skifte regnskabsklasse, når virksomheden overstiger stør-
relsesgrænserne i to på hinanden følgende regnskabsår, kan imødegå, at 
der skal skiftes regnskabsklasse alene på grund af engangsindtægter.

Præsentation af ophørende aktiviteter, hvor en del af nettoomsætningen, 
der knytter sig til en ophørende aktivitet, præsenteres nederst i resultatop-
gørelsen, ændrer ikke på, at denne del af nettoomsætningen fortsat skal 
medregnes som nettoomsætning i forhold til, hvilken regnskabsklasse virk-
somheden tilhører. 

Balancesummen opgøres ud fra de indregnings- og målingskrav, der findes 
i den regnskabsklasse, en virksomhed hidtil har befundet sig i. 

 Balancesummen hos en virksomhed, som hidtil har befundet sig i 
regnskabsklasse B, skal opgøres efter indregnings- og målings-
bestemmelserne i regnskabsklasse B. Først på det tidspunkt, hvor 
balancesummen opgjort efter kravene i regnskabsklasse B oversti-
ger 44 mio. kr. i to på hinanden følgende regnskabsår sammen med 
et af de øvrige kriterier, anses størrelsesgrænserne i regnskabs-
klasse B for overskredet, så virksomheden skifter regnskabsklasse. 

Som vi ser det

Kortere eller længere  
regnskabsår

EKSEMPEL 

Omregning også af 
engangsindtægter

Omsætning vedrørende 
ophørende aktiviteter 
tæller også med

Balancesum

EKSEMPEL 
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Balancesummen opgøres som udgangspunkt på basis af den af ledelsen 
konkret valgte regnskabspraksis, der gælder for den pågældende regn-
skabsklasse. Der skal således ikke foretages korrektion for konkret fore-
tagne valg mellem flere mulige valg af regnskabsmæssig behandling, der 
gælder for den pågældende regnskabsklasse. Erhvervsstyrelsen har dog 
udtalt, at en virksomhed til enhver tid kan skifte til en regnskabspraksis for 
en lavere regnskabsklasse, hvis virksomheden efter praksisændringen 
opfylder størrelsesgrænserne for den nye lavere regnskabsklasse. 

Antallet af ansatte opgøres typisk ud fra ATP-metoden, hvor virksom-
hedens samlede ATP-bidrag for regnskabsåret opgøres som et gennemsnit 
for antallet af heltidsansatte. Se mere herom i afsnit 37.5 Personaleomkost
ninger og ledelsesvederlag. 

Virk som hederne skal i to på hinanden følgende regnskabsår over stige/ikke 
længere overstige mindst to af størrelserne, før der skal skiftes regnskabs-
klasse. Det er uden betydning, om der eksempelvis er tale om nettoomsæt-
ning og balancesum det første år og balancesum og antal medarbejdere det 
næste år. Skift af regnskabsklasse sker i det andet år, hvor to af grænserne 
overskrides/ikke længere overskrides, hvorfor reglerne for den regnskabs-
klasse, som virksomheden skifter til, skal anvendes allerede fra starten af 
dette regnskabsår.

Hvis der foretages justeringer af lovens størrelsesgrænser, skal regnskabs-
klassen vurderes ud fra de nye størrelsesgrænser, som er gældende på 
balancedagen. De nye størrelsesgrænser anvendes ligeledes på forrige års 
nettoomsætning, balancesum og antal ansatte ved vurderingen af to på 
hinanden følgende regnskabsår, jf. ovenfor.

For visse regnskabsposter gælder særligt lempelige regler for ændring af 
anvendt regnskabspraksis, der skal foretages som følge af skift til højere 
regnskabsklasse. For omtale henvises til kapitel 12 Anvendt regnskabsprak
sis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl. 

Der er ingen specifikke bestemmelser i loven for, hvordan virksomheder 
skal forholde sig, når de rykker ned fra en højere regnskabsklasse. Hvis en 
lavere regnskabsklasse medfører ændringer i kravene til indregning og 
måling, vil dette som udgangspunkt skulle behandles som en ændring af 
regnskabspraksis. Oplysningskrav, der ikke er krævet af en ny lavere regn-
skabsklasse, kan efter EY’s opfattelse udgå uden anførsel af sammenlig-
ningstal fra tidligere år, og regnskabsposter, der kan sammenlægges efter 
den lavere regnskabsklasse, kan sammendrages. 

Den valgte 
 regnskabspraksis  
er afgørende

Antal gennemsnitlige 
ansatte

Hvornår skiftes 
 regnskabsklasse?

Skift af  regnskabsklasse 
ved ændring af lovens 
størrelsesgrænser

Oprykning til højere 
 regnskabsklasse

Nedrykning fra højere 
regnskabsklasse



EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 41

Kapitel 1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen 

Hvis der er risiko for, at virksomheden igen vil rykke op i en højere regn-
skabsklasse inden for en kortere årrække, er det EY’s anbefaling, at der ikke 
ændres regnskabspraksis, men at den hidtil anvendte regnskabspraksis 
bibeholdes, og det i stedet anføres, hvilke tilvalg der er foretaget fra en 
højere regnskabsklasse. 

Et nystiftet kapitalselskab placeres i en regnskabsklasse på basis af virk-
somhedens forventede nettoomsætning, balancesum og antal medarbej-
dere ved den første regn skabsaflæggelse. Hvis virksomheden ikke overskri-
der to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B ved den første regn-
skabsaflæggelse, er virksomheden omfattet af regnskabsklasse B. Herefter 
gælder 2-årsreglen for oprykning til regnskabsklasse C.

Hvis to af størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C allerede er overskre-
det ved den første regnskabsaflæggelse, indplaceres virksomheden i regn-
skabsklasse C ved den første regnskabsaflæggelse. Det må derfor anbefa-
les nystiftede virksomheder at vælge indregnings- og målingsbestemmel-
ser og foretage registeringer i overensstemmelse med de forventede regn-
skabstal for det første regnskabsår. Hvis første regnskabsår er kortere eller 
længere end 12 måneder, skal nettoomsætningen omregnes til 12 måne-
der, jf. omtale ovenfor.

Sondringen mellem mellemstore C-virksomheder og store C-virk som he der 
er kun relevant vedrørende et indregnings- og målingsforhold samt nogle 
yderligere oplysningskrav, der gælder i C (stor), og som kan undlades i 
C (mellem).

Virksomheder i regnskabsklasse C (mellem) kan undlade at indregne udvik-
lingsomkostninger under forudsætning af, at årsregn skabet fortsat giver et 
retvisende billede i henhold til lovens § 11. For yderligere om indregning af 
udviklingsomkostninger, se afsnit 15.3 Indregning af internt oparbejdede 
immaterielle aktiver.

Følgende oplysningskrav kan undlades af C (mellem)-virksom heder: 
1) Oplysning om net to om sæt ning
2) Oplysning om segmenteret nettoomsætning fordelt på aktiviteter og 

geo grafiske markeder
3) Oplysning om revisionshonorar
4) Oplysning om eventualaktiver
5) Oplysning i ledelsesberetningen om ikke-finansielle forholds indvirk-

ning på virksomhedens finansielle stilling
6) Redegørelse for samfundsansvar i ledelsesberetningen
7) Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
8) Betalinger til myndigheder
9) Redegørelse for politik for dataetik.

Som vi ser det

Nystiftede selskaber

Betydningen af C 
(mellem) eller (stor)

Kun en reel forskel  
vedrørende indregning  
og måling

Men en række forskelle på 
oplysningssiden
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Virksomheder, som aflægger årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse 
B, C eller D, skal i afsnittet om anvendt regnskabspraksis oplyse, hvil ken 
regn skabsklasse årsrapporten er aflagt efter. Dette anbefales også oplyst 
for virksomheder i regnskabsklasse A. Hvis der er fore taget tilvalg af 
bestemmelser fra en højere regnskabsklasse, skal dette ligeledes anføres 
særskilt i anvendt regnskabspraksis. Der er ikke krav om, at virksomheden 
specifikt skal anføre, hvilke bestemmelser der er tilvalgt. Virksomheden kan 
nøjes med at anføre, at der er foretaget visse tilvalg fra en højere regn-
skabsklasse. 

Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed selv tilhører, skal 
modervirksomheder, der er koncernregnskabspligtige, altid som minimum 
føl ge kravene for regnskabsklasse C. Se nærmere herom i kapitel 9 Kon
cernregnskaber og minoritetsinteresser.

Det betyder eksempelvis, at en modervirksomhed, som isoleret set er en 
regn skabs klasse B-virksomhed, og som skal udarbejde koncernregnskab 
efter  loven, skal udarbejde moderselskabsregnskabet efter reg ler ne i regn-
skabsklasse C.

I modsætning til ovenstående skal en modervirksomhed, der kan und lade at 
udarbejde koncernregnskab efter und tagelses bestemmelserne i §§ 110-
112, aflægge årsregnskab efter de krav, der gælder for modervirk som-
hedens egen regnskabsklasse. 

En modervirksomhed, der selv tilhører regn skabsklasse C (mellem), men 
hvor koncernen er om fattet af regnskabsklasse C (stor), kan aflægge eget 
selskabsregnskab efter bestemmelserne i regn skabs klasse C (mellem).

Dattervirksomheder i regnskabsklasse C (mellem) kan aflægge årsrapport 
efter reglerne i regnskabsklasse B, når visse betingelser for at benytte 
denne undtagelse er opfyldt.

Betingelserne, for at dattervirksomheder kan anvende undtagelsen, er:
• Dattervirksomheden skal indgå ved fuld konsolidering i et koncernregn-

skab aflagt af en modervirksomhed, der både kan være den nærmeste 
modervirksomhed eller en højereliggende modervirksomhed.

• Den pågældende modervirksomhed henhører under lovgivningen i et 
EU-/EØS-land.

• Koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven 
eller EU’s regnskabsdirektiv, herunder revideret og offentliggjort i over-
ensstemmelse med direktivets krav. Det forudsættes, at undtagelsen 
også kan benyttes, når modervirksomheden har aflagt et koncernregn-
skab efter IFRS.

Regnskabsklasse og  
tilvalg skal oplyses,  
§ 53

Modervirksomhed 
i regnskabsklasse B

Modervirksomhed i 
 regnskabsklasse C 
 (mellem)

Dattervirksomhed i  
regnskabsklasse C  
(mellem)

§ 78 a
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• Samtlige af dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere skal erklære 
sig indforstået med, at undtagelsen benyttes. Første gang erklæringen 
afgives, skal denne indberettes til Erhvervsstyrelsen sammen med års-
rapporten m.v.

• Modervirksomheden indestår for alle dattervirksomhedens forpligtel-
ser og har afgivet erklæring herom. Erklæringen om indeståelse er gæl-
dende, indtil dattervirksomheden er ophørt med at benytte undtagel-
sen og har indberettet en årsrapport, der er aflagt efter lovens alminde-
lige bestemmelser.

• Det skal i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i modervirksom-
hedens koncernregnskab oplyses, at årsrapporten for dattervirksom-
heden er aflagt efter § 78 a.

Årsregnskabet for dattervirksomheden skal fortsat revideres, men revi-
sionen kan udføres efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små 
virksomheder (udvidet gennemgang).

Årsrapporten skal også indberettes og offentliggøres. Årsrapporten vil i 
henhold til loven skulle indberettes sammen med yder ligere dokumenter, jf. 
§ 146 a. For mere om indberetning af yderligere dokumenter, se afsnit 40.1 
Indberetning af årsrapporter m.v. 

Det er grundlæggende positivt, at lovgiver tilbyder en mere lempelig regn-
skabs  aflæggelse for dattervirksomheder i situationer, hvor der antages at 
være mindre interesse for en dattervirksomheds årsrapport. Efter EY’s 
opfattelse bliver muligheden for at anvende lempelsen dog illusorisk, hvis 
modervirksomheden ikke ønsker at påtage sig en indeståelse for dattervirk-
somhedens eksisterende og fremtidige forpligtelser. En sådan indeståelse 
vil reelt betyde, at dattervirksomhedens eksistens som begrænset hæf-
tende selvstændigt kapitalselskab sættes ud af kraft. Det er på den bag-
grund EY’s forventning, at kun få koncerner ønsker at anvende denne lem-
pelse.

En koncern, hvor koncernvirksomhederne ikke samlet overstiger størrel-
sesgrænserne for små koncerner, jf. § 110, og derfor ikke er koncernregn-
skabspligtig, kan vælge at aflægge et frivilligt koncernregnskab efter regn-
skabsklasse B-reglerne. Her kræver loven dog, at koncernens kapitalandele 
i associerede virksomheder skal måles efter den indre værdis metode. 
Modervirksomheder, der frivilligt aflægger koncernregnskab, kan aflægge 
moderselskabsregnskabet efter reglerne i regnskabsklasse B. 

Som vi ser det

Mindre koncerner



44 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Kapitel 1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen 

Størrelsesgrænserne for mindre koncerner og koncernregnskabspligt føl-
ger  størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B-virksomheder. 

Balancesum Nettoomsætning Antal ansatte

0-44 mio. DKK 0-89 mio. DKK 0-50

De tidligere omtalte beregningsregler for balancesum, nettoomsætning og 
antal gennemsnitlige ansatte finder ligeledes anvendelse, herunder er der 
krav om omregning af tilkøbte dattervirksomheders nettoomsætning til hel-
årstal i forbindelse med en koncernetablering. Tilsvarende gælder, at finan-
sielle indtægter og afkast fra holding- og/eller investeringsvirksomhed skal 
indgå i opgørelsen af nettomsætningen, når sådanne finansielle indtægter 
overstiger koncernens nettoomsætning fra salg af varer og tjenesteydelser.

En virksomheds koncernregnskabspligt kan i henhold til § 110 opgøres på 
to måder. 

Efter metode 1 skal der ved opgørelsen af størrelsesgrænserne foretages 
sammenlægning af alle koncernens virksomheder, og der foretages elimi-
nering af relevante koncerninterne transaktioner, så beløbsstørrelserne 
opgøres på et reelt konsolideret niveau for koncernen som helhed.

Alternativt efter metode 2 foretages en simpel sammenlægning af alle kon-
cernens virksomheder, uden at der må foretages elimineringer overhove-
det. Som kompensation for manglende eliminering forhøjes lovens størrel-
sesgrænser i regnskabsklasse B for balancesum og nettoomsætning med 
20 % til henholdsvis 52,8 mio. kr. i balancesum og 106,8 mio. kr. i nettoom-
sætning. Antal gennemsnitlige ansatte er uændret fortsat på 50. 

Der henvises endvidere til kapitel 9 Koncernregnskaber og minoritetsinter
esser, hvor kravene til opgørelse af størrelsesgrænserne i forhold til kon-
cernregnskabspligten er beskrevet nærmere.

1 .5 Mikrovirksomheder – en delmængde af regnskabsklasse B
Der gælder særlige lempelser for mikrovirksomheder, dvs. meget små virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, så virksomheder, der opfylder 
betingelserne i § 22 a, kan anvende undtagelserne i § 22 b.

Størrelsesgrænserne for mikrovirksomhederne er:

Balance

Nettoomsætning

Antal ansatte

0-2,7 mio. kr. 

0-5,4 mio. kr. 

0-10

§ 110

Metode 1

Metode 2

Betingelser, 
§ 22 a
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Der skal skiftes regnskabsklasse, hvis 2 af de 3 kriterier overskrides i to på 
hinanden følgende år.

En nystiftet virksomhed vil kunne anvende reglerne for mikrovirksomheder 
i virksomhedens første regnskabsår, forudsat at virksomheden på balance-
tidspunktet er under 2 af ovenstående størrelsesgrænser, og i øvrigt ikke 
har aktiviteter, der er i strid med at være en mikrovirksomhed. Reglerne om 
opgørelse af nettoomsætning ved vurdering af regnskabsklasse finder lige-
ledes anvendelse for mikrovirksomheder, jf. ovenstående.

Følgende virksomheder kan ikke anvende reglerne for mikrovirksomheder, 
uanset ovenstående størrelsesgrænser er opfyldt:
• Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og 

som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksom-
heders driftsmæssige eller finansielle ledelse (holdingvirksomheder).

• Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres 
midler i forskellige former for værdipapirer og fast ejendom eller i andre 
aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og at lade 
deres selskabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af for-
valtningen af deres aktiver.

• Virksomheder, der er forbundet med investeringsvirksomheder, som 
har fast kapital, hvis de forbundne virksomheder alene har til formål at 
erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt af disse investe-
ringsvirksomheder.

• Virksomheder, der på balancedagen har rettigheder eller forpligtelser 
som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter, som 
eksempelvis terminsforretninger og renteswaps m.v.

En mikrovirksomhed skal som udgangspunkt følge kravene i regnskabs-
klasse B, men er desuden undtaget for visse yderligere oplysningskrav, der 
sædvanligvis skal overholdes af virksomheder i regnskabsklasse B. Mikro-
virksomheder er undtaget fra følgende oplysninger i noterne til årsregnska-
bet:
1) Anvendt regnskabspraksis, jf. § 53
2) Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, 

jf. § 63
3) Visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2
4) Antal gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

En mikrovirksomhed, der anvender en eller flere af undtagelserne, skal 
anføre dette i noterne. Dette gøres mest hensigtsmæssigt i indledningen til 
anvendt regnskabspraksis, hvis denne ikke fravælges.

Mikrovirksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, 
kan som andre virksomheder frivilligt tilvælge bestemmelser fra højere 
regnskabsklasser – bortset fra §§ 37, 37 a og 38 om løbende regulering af 

Undtagelser for  
mikrovirksomheder, 
§ 22 b
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finansielle instrumenter, investeringsejendomme og biologiske aktiver til 
dagsværdi, der ikke kan anvendes af mikrovirksomheder.

Hvis mikrovirksomheden har fravalgt anvendt regnskabspraksis, jf. oven-
for, skal virksomheden give oplysning om tilvalg fra en højere regnskabs-
klasse i en note.

Aktiver og forpligtelser, der normalt ville have været omfattet af § 37 eller 
§ 37 a, og aktiver, der er omfattet af § 38 (investeringsejendomme og bio-
logiske aktiver), skal i mikrovirksomheder indregnes og måles til enten kost-
pris eller lavere genindvindingsværdi eller til kostpris med fradrag af af- og 
nedskrivninger. Mikrovirksomheder kan dog fortsat anvende § 41 om 
opskrivning af immaterielle og materielle aktiver til dagsværdi med binding 
på egenkapitalen.

Lovens § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en 
eller flere af undtagelsesmulighederne for mikrovirksomheder er anvendt. 

Der er tale om lovens generelle suppleringskrav, der tilsiger, at hvis bestem-
melserne i loven ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende billede, skal 
der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet.

Endvidere er det ikke muligt for mikrovirksomheder at fravige lovens speci-
fikke bestemmelser med henblik på bedre at opnå et ret visende billede.

Reglerne for mikrovirksomheder kan umiddelbart synes hensigtsmæssige 
ud fra en lovgivers hensigt om generelt at lempe virksomhedernes admini-
strative byrder. Set i dette perspektiv er det efter EY’s opfattelse vigtigt at 
huske:
• Årsrapporten skal kun udarbejdes én gang om året og er derfor en rime-

lig begrænset opgave i forhold til, at de daglige opgaver i virksomheden 
med bogføring, indberetninger m.v. stadig skal udføres og ikke påvirkes 
nævneværdigt af de reducerede krav for mikrovirksomheder i årsregn-
skabsloven.

• Reglerne på de skatte- og afgiftsmæssige områder set over perioden 
siden årsregnskabslovens tilblivelse i 2001 har ikke gennemgået tilsva-
rende lempelser i forhold til, hvad der er gennemført på det regnskabs-
mæssige og selskabsretlige område. På disse områder er reglerne i 
samme periode snarere blevet mere komplicerede. Denne skævvrid-
ning mellem fagområderne skaber uhensigtsmæssigheder i virksom-
hedernes daglige arbejde, der medfører, at virksomhederne sjældent 
mærker den fulde effekt af de lempelser, der gennemføres på det regn-
skabsmæssige område.

• Flere undersøgelser har vist, at årsrapporten anses som den vigtigste 
informationskilde for virksomhedens interessenter, herunder offentlige 
myndigheder og kreditgivere. Det er derfor et godt argument for ikke at 
udhule årsrapportens informationsværdi.

§ 11, stk. 2

§ 11, stk. 3

Som vi ser det
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• Den besparelse, som lovgiver anfører, at virksomhederne opnår, kan 
meget vel udhules eller helt forsvinde i yderligere arbejde med frem-
skaffelse af informationer til virksomhedens forskellige interessenter, 
som måske ikke længere føler sig tilstrækkeligt informeret via årsrap-
porten.

Det er endvidere efter EY’s opfattelse meget problematisk, at regnskabs-
brugere af mikrovirksomheders årsrapporter ikke kan udlede virksomhe-
dens anvendte regnskabspraksis. Tilhængere af reglerne for mikrovirksom-
heder afværger denne kritik med henvisning til, at mikrovirksom heder som 
oftest er simple og ukomplicerede. Vi spørger bare, kan man overhovedet 
forholde sig til et årsregnskab, hvor regnskabslæser fx ikke kan uddrage, 
efter hvilke kriterier indregning af indtægter sker i resultatopgørelsen?

Eller at regnskabsbruger ikke kan uddrage regnskabspraksis for væsentlige 
aktiver, fx til kostpris eller dagsværdi eller finde oplysninger om afskriv-
ningsperioder, der er anvendt for virksomhedens langfristede aktiver?

At udelade anvendt regnskabspraksis i en årsrapport kan efter EY’s vurde-
ring sammenlignes med, at der udelades varedeklaration på varerne i din 
dagligvarebutik.

På grundlag af et krav i regnskabsdirektivet er der indsat et krav i loven om, 
at mikrovirksomheder, der har valgt ikke at oplyse om anvendt regnskabs-
praksis, skal oplyse om den regnskabsmæssige behandling af skatter, når 
aktiver måles til dagsværdi, jf. § 41.

Det er EY’s opfattelse, at anvendt regnskabspraksis kan have konsekvenser 
i forhold til vurderingen af et retvisende billede af virksomhedens finan-
sielle stilling og resultat. Efter EY’s opfattelse vil anvendt regnskabspraksis 
næsten altid have en væsentlig betydning for læsning af et årsregnskab, 
særligt for regnskabsposter, hvor loven giver flere muligheder for valg af 
regnskabspraksis, men også på områder, hvor det ikke umiddelbart er enty-
digt, hvordan virksomheden fx indregner nettoomsætning, eller hvilke 
afskrivningsperioder der anvendes for virksomhedens langfristede aktiver. 
 
Efter EY’s opfattelse virker det højst besynderligt, at anvendt regnskabs-
praksis i en mikrovirksomhed alene skal indeholde omtale af den regnskabs-
mæssige behandling af skatter i reserven for opskrivninger, hvis en mikro-
virksomhed måler immaterielle eller materielle aktiver til dagsværdi, jf. 
§ 41. 

§ 58

Som vi ser det



Kapitel 2  Fortolkningsbidrag

48 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Kapitel 2  
Fortolkningsbidrag

Årsregnskabsloven bygger i høj grad på indregnings- og målingskriterierne i de internationale regn-
skabsstandarder (IFRS). Loven er dog ikke altid så tydelig med hensyn til, hvilken version af de inter-
nationale regnskabsstandarder der skal eller kan anvendes til fortolkning. 

Det er dog opfattelsen, at der ved den seneste større ændring af loven i 2015 generelt på en række 
områder er foretaget en opdatering af lovens fortolkningsgrundlag til anvendelse af de gældende 
IFRS’er anno 2015. 

Ved lovændringen, der er gennemført i 2018, er der tillige givet mulighed for at anvende IFRS 15 Reve
nue from Contracts with Customers og IFRS 16 Leases samt visse dele af IFRS 9 Financial Instruments 
til fortolkning af lovens rammebestemmelser for indregning af omsætning, regnskabsmæssig behand-
ling af leasing og nedskrivningsreglerne for finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris.

Den internationale udvikling på regnskabsområdet går imidlertid stærkt. Der udsendes løbende mange 
større og mindre ændringer til gældende IFRS’er. Der udsendes også i stigende grad nye fortolknings-
bidrag (IFRIC), som er fortolkninger til forståelsen af de gældende IFRS-standarder, og endelig udsen-
der IASB’s fortolkningsorgan IFRS Interpretations Commitee (IFRS IC) også i stigende grad såkaldte 
Agenda Decisions (AD’er). AD’er udsendes i de tilfælde, hvor IFRS IC ikke mener, at de rejste spørgsmål 
giver anledning til at udsende en ny fortolkning eller ændre en gældende regnskabsstandard, men hvor 
IFRS IC alligevel finder anledning til at redegøre for, hvorfor udvalget mener, at standarden ikke bør 
ændres. Udsendelsen af en AD kan derfor også give anledning til ændringer, hvis virksomheders for-
ståelse af gældende regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har været anderledes. 

Endelig synes der gennem de seneste år at have været en udvikling i retning af, at Erhvervsstyrelsens 
fortolkninger i forhold til tidligere er blevet mere dynamiske og i højere grad bygger på gældende 
IFRS’er. 

Ovenstående udvikling giver en række udfordringer i relation til, hvad der kan og skal anvendes som 
fortolkningsbidrag til lovens bestemmelser. På visse områder har lovgiver specifikt ikke ønsket at følge 
gældende IFRS-principper, og på andre områder skal gældende IFRS anvendes til fortolkning, men lov-
bemærkningerne kan give anledning til tvivlsspørgsmål.

Erhvervsstyrelsen har også i løbet af de senere år udsendt en række notater, vejledninger og udtalel-
ser til fortolkning af årsregnskabsloven. 

Endvidere har afgørelser fra regnskabskontrollen af børsnoterede virksomheder stor indflydelse på 
fortolkning af loven, især på områder, hvor der er høj grad af overensstemmelse mellem IFRS og års-
regnskabsloven.
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2 .1 Henvisninger i lovbemærkningerne
Da årsregnskabsloven ikke længere er helt ny, er der ofte i kommentarerne 
til loven refereret til ældre versioner af de internationale regnskabsstandar-
der og også i et vist omfang til de nu ophævede danske regnskabsvejlednin-
ger. En række af de internationale regnskabsstandarder, der hen vises til, er 
imidlertid siden lovens vedtagelse enten ophævet eller blevet grundlæg-
gende ændret, eller der er foretaget væsentlige opdateringer. En henvis-
ning i lovbemærkningerne til fx IAS 21 The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates eller IAS 16 Property, Plant and Equipment kan derfor ikke 
altid auto ma tisk tages for pålydende. 

Efter EY’s opfattelse vil det være hensigtsmæssigt ved fremtidige lovæn-
dringer at genskrive loven helt forfra inkl. nye lovbemærkninger, idet de 
hidtidige lovbemærkninger indeholder referencer til hidtidige og udgåede 
IFRS-standarder, hvilket kan være med til at skabe usikkerhed om, hvilke 
regnskabsstandarder der skal anvendes til fortolkning. 

2 .2 Gældende fortolkningsbidrag
Generelt gælder, at loven med de opdateringer og ændringer, der blev gen-
nemført i 2019, som hovedregel er opdateret til gældende IFRS anno 2019, 
som skal anvendes som lovens primære fortolkningsgrundlag. Dette gæl-
der, uanset at loven ikke er en ny lov, og at der derfor fortsat indgår ældre 
lovbemærkninger, fx fra før 2019, der henviser til ældre eller udgåede regn-
skabsstandarder.

Der forekommer imidlertid også steder i loven, hvor lovgiver specifikt har 
valgt at bibeholde et fortolkningsgrundlag, som ikke svarer til gældende 
IFRS. Har en konkret regulering i IFRS været gældende på det tidspunkt, 
hvor en anden regulering i loven er valgt, vil lovens bestemmelser ikke 
kunne fraviges alene med henvisning til, at reguleringen i IFRS er mere ret-
visende. Her har lovgiver bevidst valgt (ofte styret af bestemmelserne i EU’s 
regnskabsdirektiv) at gennemføre en regulering af et forhold, der afviger 
fra IFRS. Det gælder fx på visse områder i den regnskabsmæssige behand-
ling af fremmed valuta så som valg af præsentationsvaluta og metoder for 
omregning af regnskaber i fremmed valuta samt for kravet om afskrivning 
på goodwill.

Efter EY’s opfattelse forekommer der også situationer, hvor der ved imple-
mentering af nye og opdaterede IFRS’er efter lovens vedtagelse foretages 
æn drin ger og udbygninger, der kan anvendes til fortolkning af lovens 
bestemmelser, uden at konflikte med  specifikke bestemmelser i loven. 

IFRS indeholder meget detaljerede regler, som løbende ændres, opdateres 
og fornyes, og dette sker hurtigere og oftere end i årsregnskabsloven. Der 
vil derfor forekomme tilfælde, hvor IFRS tager højde for nye typer af trans-
aktioner og begivenheder, før loven gør. I sådanne tilfælde kan det være 
relevant for virksomhederne at fravige loven for at anvende en konkret 

Som vi ser det

Generelt gælder, at IFRS 
anno 2019 finder anven-
delse som fortolknings-
grundlag

På visse områder er dog 
valgt fremgangsmåder, der 
ikke svarer til gældende 
IFRS

Nye bestemmelser i IFRS, 
der ikke konflikter med 
lovens specifikke krav
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fremgangsmåde for indregning og måling, som er beskrevet i IFRS. 
I sådanne situationer har lovgiver tilkendegivet, at indregning, måling og 
oplysninger skal ses som et hele, og det forudsættes derfor, at de tilsva-
rende præsentations- og oplysningskrav, som kræves i IFRS, også finder 
anvendelse. 

IFRS kan dog i stor udstrækning – med ovenstående in mente — anvendes til 
at udfylde lovens rammer.

Hvis et forhold ikke er reguleret specifikt i IFRS, indeholder IAS 8 et ”hie-
rarki” over forhold, der skal tages i betragtning, når den anvendte regn-
skabspraksis skal fastlægges. IFRS har således taget stilling til, hvilke krite-
rier og eventuelle andre retskilder der skal lægges vægt på, hvis et konkret 
forhold ikke er detailreguleret i standarderne.

Selvom lovens regler i vid udstrækning er baseret på principperne i IFRS, vil 
virksomhederne normalt kunne udarbejde årsrapport uden at skulle læse 
IFRS — hverken helt eller delvist. Den simple handelsvirksomhed, som alene 
anvender kostpris som målegrundlag, kan således basere årsregnskabet på 
lovens ordlyd. Anvendelse af IFRS bliver mere relevant, hvor en virksomhed 
anvender dagsværdi som målegrundlag.

Hvis en virksomhed indgår komplicerede aftaler om køb, salg m.v., vil det 
ofte være mere relevant at anvende bestemmelserne i IFRS. Årsagen er, at 
IFRS, modsat loven, indeholder detaljeret regulering og vejledning i forhold 
til den regnskabsmæssige behandling af mere komplicerede transaktioner. 
Det samme er tilfældet for fx virksomheder, som anvender avancerede 
finansielle instrumenter, hvor det kan være svært at vurdere, om der er tale 
om gæld eller egenkapital. Her vil bestemmelserne i IAS 32 finde anven-
delse til at afgøre, om der er tale om gælds- eller egenkapitalinstrumenter.

Nye og opdaterede IFRS’er, der fremkommer efter de opdateringer og 
ændringer der blev gennemført i 2019, kan alene anvendes som fortolk-
ningsbidrag i det omfang, anvendelsen ikke strider mod specifikke bestem-
melser i loven og ikke er i strid med de internationale regnskabsstandarder, 
der var gældende på tidspunktet for ændringslovens ved tagelse. 

Forskelle mellem loven og IFRS skal primært vurderes med udgangspunkt i 
den specifikke ord lyd af selve paragrafferne i loven.

Som tidligere omtalt i kapitel 1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen er 
der i Danmark valgfrihed mellem anvendelse af årsregnskabsloven eller 
IFRS som regnskabsgrundlag, medmindre man via IFRS-forordningen 
(børsnoterede virksomheder) eller krav fra myndigheder (visse statslige 
aktieselskaber) er pligtig til at anvende IFRS. 

Forhold, der ikke er  
specifikt reguleret i loven
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Valgfrihed mellem to regnskabsgrundlag

 

IFRS 20191

Vejledninger fra 
 Erhvervsstyrelsen

Afgørelser fra regn-
skabskontrollen

Dansk regnskabsvejledning for 
regnskabsklasse B og C3

Årsregnskabsloven  
med tilhørende  

bekendtgørelser

IFRS-bekendtgørelsen

Afgørelser fra 
 regnskabskontrollen

IFRS 20212,3

IFRS  
godkendt af  

EU

1) IFRS anno 2019 kan ikke på alle punkter anvendes til at udfylde bestemmelserne i års-
regnskabsloven. 

2) Gældende IFRS kan ikke på alle punkter anvendes til at udfylde bestemmelserne i års-
regnskabsloven. 

3) De stiplede linjer markerer, at der er tale om sekundære fortolkningsbidrag.  

De primære bidrag til fortolkning af årsregnskabslovens bestemmelser er 
baseret på de gældende internationale regnskabsstandarder anno 2019.  

Det er efter EY’s opfattelse ikke muligt at tilvælge eller anvende bestemmel-
ser fra IFRS vedrørende indregning, måling, præsentation og oplysninger, 
hvis der findes specifikke bestemmelser i loven, der er direkte i modstrid 
hermed. 

 I henhold til den gældende IFRS 3 skal goodwill ikke afskrives, men 
skal alene testes årligt for værdiforringelse. Loven stiller i modsæt-
ning hertil krav om, at der skal foretages afskrivninger på goodwill. 
Det er på  dette område ikke muligt at anvende IFRS 3-kravene 
under årsregnskabsloven, heller ikke under henvisning til § 11, 
stk. 3, der giver mulighed for at fravige loven, hvis lovens bestem-
melser ikke giver et retvisende billede i den konkrete situation. 
Dette har Erhvervsstyrelsen bekræftet ved flere lejligheder.

 Bestemmelserne i IFRS 5 om aktiver bestemt for salg er ikke imple-
menteret i loven og kan derfor ikke anvendes ved regnskabsaflæg-
gelse efter årsregnskabsloven. IFRS 5 kræver, at aktiver bestemt 
for salg ikke længere afskrives. Under loven skal langfristede aktiver 

Fortolkningsgrundlag

Som vi ser det

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 
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fortsat afskrives, medmindre det vurderes, at restværdien oversti-
ger den regnskabsmæssige værdi af aktivet.

 IAS 20 om offentlige tilskud tillader, at offentlige tilskud kan mod-
regnes i de omkostninger eller de investeringer, hvortil der modta-
ges tilskud. Loven indeholder imidlertid ikke en specifik hjemmel til 
modregning, hvorfor lovens generelle krav om bruttopræsentation 
finder anvendelse. 

2 .3 Fortolkningsgrundlag for de enkelte kapitler i publikationen
Det primære fortolkningsgrundlag for de enkelte regnskabsmæssige områ-
der er indledningsvis anført i hvert kapitel.

2 .4 Alternative muligheder for anvendelse af fortolkningsbidrag
Lovens rammebestemmelser udfyldes af: 
• Gældende internationale regnskabsstandarder anno 2019 som i høj 

grad danner grundlag for lovens bestemmelser, i det omfang bestem-
melserne heri ikke er i strid med lovens bestemmelser. I kapitel 43 Over
ordnede krav til IFRS-regnskabs aflæggelse er redegjort for de væsent-
ligste forskelle mellem loven og de gældende internationale regnskabs-
standarder. Endvidere kan IFRIC- og SIC-fortolkninger samt IFRS Inter-
pretations Committee’s Agenda Decisions anvendes, i det omfang disse 
ikke strider mod lovens specikke bestemmelser. 

• FSR – Danske Revisorers Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virk-
somheder (senest opdateret i februar 2020).  

• Erhvervsstyrelsens vejledninger, hvor der til og med september 2021 
er udgivet nedenstående vejledninger, som er særligt relevante i for-
hold til fortolkning af lovens bestemmelser: 

1. marts 2006
 Offentliggørelse af dele af årsrapporten på henholdsvis cd-rom eller 

med henvisning til en hjemmeside eller lignende

28. januar 2008
 Betingelserne for at anvende produktionsmetoden efter årsregnskabs-

loven

3. april 2009
 Måling (værdiansættelse) af ejendomme

28. april 2009
 Selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud inden for en kon-

cern.

EKSEMPEL 

Anvendelse af andre 
 standarder til udfyldelse  
af lovens ramme -
bestemmelser

https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Regnskab/Dokumenter/Danske%20regnskabsvejledninger/Samlet%20fil_RV%20for%20B%20og%20C_2020_2.pdf
https://www.fsr.dk/Files/Files/Dokumenter/Faglig/Regnskab/Dokumenter/Danske%20regnskabsvejledninger/Samlet%20fil_RV%20for%20B%20og%20C_2020_2.pdf
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1. juni 2010
 Ureviderede oplysninger i årsregnskabet for en virksomhed i regn-

skabsklasse A

10. maj 2011
 Regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregule-

ring

1. februar 2015
 Hvordan du laver et gennemskueligt regnskab for din andelsbolig-

forening

1. marts 2016
 Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 

og for afrapportering herom

6. marts 2017
 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

1. marts 2018
 Forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger 

i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3)

21. januar 2020
 Andelsboligforeninger og anvendelse af årsregnskabslovens principper

29. januar 2020
 Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

2. december 2020
 Vejledning om bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af 

årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbin-
delse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen)

18. december 2020
 Vejledning om lovpligtig redegørelse for dataetik

2. februar 2021
 Regnskabsmæssige problemstillinger relateret til COVID-19

31. marts 2021
 Baggrundsnotat om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps i 

henhold til årsregnskabsloven

31. marts 2021
 Udtalelse om måling af renteswaps i årsregnskaber for andelsbolig-

foreninger
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3. maj 2021
 Årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser

10. maj 2021
 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

13. juli 2021
 Behandlingen af renteswaps i årsregnskabet

De enkelte udtalelser omtales mere indgående under de specifikke regn-
skabsmæssige områder, som de vedrører. Udtalelserne findes som bilag i 
den elektroniske version af denne publikation.

2 .5 Regnskabskontrol
Afgørelser, foretaget af den danske regnskabskontrol, kan ligeledes have 
stor indflydelse på fortolkningen af lovens bestemmelser. Siden 1. januar 
2005 har der været udført regnskabskontrol af børsnoterede virksomhe-
ders årsrapporter. Selvom de virksomheder, der er underlagt regnskabs-
kontrol, generelt aflægger IFRS-årsrapport efter IFRS som godkendt af EU, 
vil der fortsat være en række af regnskabskontrollens afgørelser, der er 
foretaget efter regler, som svarer til lovens bestemmelser. Det skyldes dels, 
at der fortsat er lighedspunkter på en række områder mellem nugældende 
IFRS og loven, og dels at fx kravene til ledelsesberetning og oplysninger på 
en række områder er enslydende.

En række af de væsentlige afgørelser, der har haft indflydelse på regnskabs-
aflæggelse efter årsregnskabs loven, er ind arbejdet og kommenteret i 
denne publikation under de relevante afsnit. 

For yderligere om regnskabskontrollen, hen vises til regnskabskontrollens 
hjemmeside på: finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol.

Erhvervsstyrelsen foretager herudover løbende kontrol af årsregnskaber 
for selskaber i regnskabsklasse B og C, og offentliggør løbende resultatet 
heraf fx i ovennævnte notat om kontrol af regnskabsklasse C-selskaber.

2 .6 En dansk regnskabsvejledning
FSR har i 2020 udsendt en opdateret regnskabsvejledning, der retter sig 
mod virksomheder i regnskabsklasse B og C. Opdateringen bringer vejled-
ningen i overensstemmelse med den gennemførte lovændring fra 2018.

Der er ikke krav om, at danske virksomheder skal anvende denne regn-
skabsvejledning. Anvendelse af regnskabsvejledningen er en mulighed, og 
derudover er det den primære ide, at regnskabsvejledningen i høj grad kan 
anvendes til inspiration og fortolkning af lovens bestemmelser.

https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Regnskabskontrol?searchString=&facets=()&options=(take:20)(skip:0)(sort:date-desc)
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Kapitel 3  
Supplering af årsregnskabsloven med 
danske regnskabsstandarder

Tilbage i 2001 ved lovens oprindelige vedtagelse blev der givet bemyndigelse til etablering af et stan-
dardudstedende organ, der var tiltænkt at skulle udarbejde danske regn skabsstandarder til at udfylde 
lovens ram me be stem melser.

Dette standardudstedende organ er imidlertid aldrig etableret. Gennem årene siden lovens oprindelige 
vedtagelse i 2001 har forskellige regeringer haft øget fokus på at give lempelser for virksomhedernes 
administrative byrder. Dette fokus på lempelser især for små og mellemstore virksomheder understøt-
tes også af EU’s regnskabsdirektiv og dermed af årsregnskabsloven anno 2021. Det anses derfor ikke 
for sandsynligt, at der inden for overskuelig fremtid vil blive nedsat et standardudstedende organ i 
Danmark. 

Der er i loven indsat en bemyndigelse til Erhvervsstyrelsen om, at visse bestemmelser i loven kan fra-
viges, hvis det er nødvendigt for at kunne anvende IFRS for SMEs (små og mellemstore virksomheder). 
Det må dog antages, at der er behov for en yderligere lovændring, før regnskabsaflæggelse efter IFRS 
for SMEs er mulig i Danmark.   
 

3 .1 Etablering af standardudstedende organisation
Årsregnskabsloven er en rammelov, der kan ud fyldes ved regnskabsstan-
darder. Det påhviler Erhvervsstyrelsen at sørge for, at der ud ar bejdes stan-
darder, der i nødvendigt omfang udfylder og sup plerer loven. På denne 
måde har det været hensigten, at lovgivningen skulle sup pleres med detail-
regler udarbejdet af regnskabsspecialister. Til dato er der ikke etableret et 
standardudstedende organ, og det er usikkert, om det vil blive etableret.

Erhvervsstyrelsen har dog i stigende omfang udstedt udtalelser til fortolk-
ning af udvalgte områder i loven. Disse fortolkninger er offentliggjort i 
erkendelse af, at loven er blevet mere vanskelig at fortolke, eftersom det 
fortolkningsgrundlag, som loven bygger på, er under konstant udvikling, 
mens årsregnskabs loven, trods en række justeringer siden 2001, er en rela-
tiv statisk lov. Udtalelserne bygger i stort omfang på konkrete forespørgs-
ler og sager eller relaterer sig til emner, hvor lovgrundlaget har været 
uklart. De enkelte udtalelser er oplistet i kapitel 2 Fortolkningsbidrag og er 
endvidere omtalt under de relevante kapitler. Udtalelserne findes som bilag 
i den elektroniske version af denne publikation.

Suppleres med 
 regnskabsstandarder, 
§ 136
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3 .2 IFRS for SMEs
IASB har i 2009 udsendt en regnskabsstandard, der er målrettet mod regn-
skabsaflæggelse for små og mellemstore virksomheder også kaldet “IFRS 
for SMEs”. Regnskabsstandarden opdateres med jævne mellemrum i for-
hold til de øvrige ændringer, der foretages til IFRS og den generelle udvik-
ling på regnskabsområdet.

Der er forskelle mellem IFRS og IFRS for SMEs både i relation til indregning 
og måling og særligt i relation til oplysninger.

EU’s regnskabsdirektiv giver mulighed for, at de enkelte medlemslande kan 
implementere IFRS for SMEs inden for rammerne af regnskabs direktivet. 
Muligheden er indarbejdet i loven som en bemyn digelse til Erhvervsstyrel-
sen til implementering af IFRS for SMEs i Danmark, hvis styrelsen på et tids-
punkt måtte finde det relevant. 

Det er p.t. uklart, om lovgiver ønsker at indføre denne mulighed for, at visse 
virksomheder kan anvende IFRS for SMEs i Danmark. Ovenstående bemyn-
digelse til Erhvervsstyrelsen går alene på muligheden for at fravige visse af 
lovens bestemmelser og ikke på selve muligheden for at kunne anvende 
IFRS for SMEs i Danmark. Sidstnævnte må derfor antages at kræve en yder-
ligere lovændring. 

Mange af principperne i IFRS for SMEs-standarden er i overensstemmelse 
med kravene i den danske årsregnskabslov, hvorfor en eventuel mulighed 
for implementering af standarden ikke forventes at være særlig byrdefuld 
for danske virksomheder set i forhold til kravene i årsregnskabsloven. 

Tilmed vil anvendelsen af en international regnskabsstandard give  store 
fordele for danske virksomheder, der gerne vil agere i en international ver-
den. Generelt har udbredelsen af IFRS’erne vist, at et ens artet regnskabs-
sprog også letter kommunikationen på mange niveauer og på tværs af lan-
degrænser. 

Efter EY’s opfattelse kunne IFRS for SMEs absolut have været et godt alter-
nativ til årsregnskabsloven. EU, der også har fokus på lempelser af de admi-
nistrative byrder for små og mellemstore virksom heder, har vurderet og 
afvist, at IFRS for SMEs kunne anvendes som grundlag for en ensartet 
regnskabs aflæggelse i små og mellemstore virksomheder i EU.

IASB overvejer p.t. en regnskabsstandard, der kan gøre det muligt for dat-
tervirksomheder af IFRS-aflæggere at anvende indregnings- og målingsbe-
stemmelserne i IFRS, men med reducerede oplysningskrav. En sådan model 
kan efter EY’s opfattelse være mere hensigtsmæssig end IFRS for SME, da 
denne standard alene opdateres med jævne mellemrum og derfor ikke altid 
tidsmæsssigt kan følge med udviklingen i IFRS’erne. Endvidere kunne en lig-
nende model udbredes til at omfatte andre virksomheder end dattervirk-
somheder.

Anvendelse af IFRS for 
SMEs som fortolknings—
bidrag eller måske som 
erstatning for loven

§ 137 a

Høj grad af 
 overensstemmelse  
med ÅRL

Store fordele

Som vi ser det



Kapitel 3 Supplering af årsregnskabsloven med danske regnskabsstandarder 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 57

IFRS for SMEs er alene omtalt i dette kapitel. Som følge af at der er tale om 
en regnskabsstandard, der endnu ikke kan anvendes i Danmark, er IFRS for 
SMEs ikke anvendt som fortolkningsbidrag i denne publikation.

Ikke anvendt til  fortolkning 
i denne  publikation
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Kapitel 4  
Grundlæggende krav til årsrapporten

De grundlæggende krav til årsrapporten er præciseret i en begrebs ramme, der underbygger det ret-
visende billede for årsregnskabets vedkommende og en retvisende redegørelse for ledelsesberet-
ningens vedkommende samt ved præcisering af regnskabsbrugerne, deres in for ma tions be hov og kva-
litetskravene.

Begrebet årsrapporten anvendes som fællesbetegnelse for de lovpligtige dele og eventuelle frivillige 
dele, der præsenteres i samme do kument. 

Der er krav om, at medlemmerne af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer skal afgive en ledelses-
påtegning i års rap por ten.   
 

4 .1 Begrebsrammen
Lovens begrebsramme giver generelle retningslinjer for, hvor dan en års-
rapport skal udformes, så den bliver informativ for regn skabs brugerne. 
Begrebsrammen udgør lovens teoretiske fundament. Herudover omfatter 
loven et tek nisk regelsæt af specifikke be stem melser til udfyldelse af 
begrebs rammen.

For at skabe et godt grundlag for at udfylde lovens ge  neralklausul om et ret-
visende billede, er der i  loven indarbejdet en begrebs ramme, svarende til 
den, der kendes fra IFRS.

Loven indeholder en generalklausul, det vil sige en overordnet målsæt ning 
for regn skabs afl æg gel sen: Et retvisende billede.

Generalklausulen udgør sammen med kva li tets kra ve ne og regnskabsbru-
gernes informationsbehov i § 12 de øver ste niveauer i begrebsram men. 
Næste niveauer i begrebsrammen er de grundlæggende forudsætninger: 
§§ 13-16, som på et over ord net niveau skal gøre de abstrakte regler i 
§§ 11-12 an vendelige for virksom hederne.

Generelle retningslinjer

Begrebsramme

Generalklausul, 
§ 11
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Begrebsrammens 5 niveauer  

Målsætning Årsregnskabsloven 

Niveau 1 Brugernes informationsbehov

 

Kapitel 3

Niveau 2 Kvalitetskrav

Målesystemer 

Niveau 3 Definition af elementer

 

Bilag 1  
Årsrapportens  elementer

Niveau 4 Indregning og måling

 

Lovens detail-
bestemmelser

Niveau 5 Klassifikation og præsentation

Grundlæggende  
forudsætninger

 

§ 13

Regnskabsreglerne for de en kel te regnskabsklasser (A-D) gør her efter de 
generelle im ple men te ringsregler mere konkret anvendelige.

4 .2 Årsrapportens indhold og bestanddele
Virksomhedens årlige regn skabs rap por te ring til eksterne brugere skal 
præsenteres i en årsrapport, der samler års regnskab, beretninger og 
påtegninger. 
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Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser for de enkelte regn-
skabsklasser, jf. nedenstående oversigt, omfatter årsrapporten følgende: 

 

 
Afhængigt af, hvilken regnskabsklasse virksomheden til hører, skal årsrap-
porten indeholde følgende hovedelementer:

Lovkrav til  
års rapportens indhold A1 B (mikro) B C D Koncern2

Ledelsespåtegning3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Erklæringer afgivet af 
virksomhedens uafhæn
gige revisor

(Ja)4 (Ja)5 (Ja)5 Ja Ja Ja

Ledelsesberetning Frivilligt Ja Ja Ja Ja Ja

Anvendt  regnskabspraksis Ja Frivilligt Ja Ja Ja Ja

Resultatopgørelse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Balance Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Egenkapitalopgørelse Frivilligt6 Frivilligt6 Frivilligt6 Ja Ja Ja

Pengestrøms opgørelse Frivilligt Frivilligt Frivilligt Ja Ja Ja

Noter Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Supplerende  beretninger Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt Frivilligt

1)  Der er ikke krav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen for klasse A-virksomheder.
2) Reglerne om koncerner er obligatoriske for klasse C- og D-koncerner. Frivilligt koncernregnskab er dog muligt for regn-

skabsklasse B-koncerner. Modervirksomheder for koncerner, der skal aflægge koncernregnskab, skal i deres modersel-
skabsregnskab følge reglerne, der gælder for regnskabsklasse C, medmindre de skal følge de regler, der gælder for 
regnskabsklasse D.

3) Ledelsespåtegningen kan undlades, hvis der alene er ét medlem i virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan, medmindre 
virksomheden er omfattet af regnskabsklasse D.

4) Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke omfattet af revisionspligt, jf. § 135, stk. 1. 
5)  Små virksomheder i regnskabsklasse B under en vis størrelse, herunder virksomheder i regnskabsklasse B (mikro), kan 

fravælge revision, mens øvrige regnskabsklasse B-virksomheder kan vælge mellem revision eller udvidet gennemgang 
(som lovmæssigt sidestilles med revision). Hvis revision fravælges, skal det fremgå af ledelsespåtegningen, eller hvis 
en sådan ikke findes i ledelsesberetningen. Hvis revisor har afgivet en erklæring om årsregnskabet, skal denne erklæ-
ring indgå i årsrapporten.

6)  Krav om egenkapitalopgørelse ved tilvalg af fuldstændig egenkapitalnote.  

Lovpligtige dele:
• Ledelsespåtegning
• Erklæringer afgivet af virksomhedens 

uafhængige revisor
• Ledelsesberetning for virksom heden  

og en eventuel koncern
• Årsregnskab og eventuelt koncern-

regnskab
 − Resultatopgørelse
 − Balance
 − Egenkapitalopgørelse
 − Pengestrømsopgørelse
 − Noter, herunder anvendt regn-

skabspraksis

Frivillige dele:
• Supplerende beretnin-

ger
 − CSR
 − Viden
 − Etik
 − Arbejdsmiljø
 − Eksternt miljø
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I loven er generalklausulen formuleret således:

 Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et ret-
visen de billede af virk som hedens og, hvis der udarbejdes koncern-
regnskab, koncernens aktiver og passiver, fi nan sielle stil ling samt 
resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en ret visende rede-
gørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Virksomhedens ledelse skal vurdere, om talopstillingerne og op lys nin gerne 
i balance, resultatopgørelse, pen ge strøms op gørelse, egen kapital   op gø rel se 
og noter er retvisende. Det er således de dele af årsrappor ten, som revide-
res, der samlet skal give et retvisende  billede.

Udtrykket “et retvisende billede“ afspejler det forhold, at der ikke kun fin-
des ét ret vi sen de billede. Det retvisende billede er et sub jek tivt begreb, der 
af hæn ger af den enkelte regn skabs afl ægger og -bruger.

Herudover præciseres det, at ledelsesberetningen skal indeholde en ret-
visende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. 

Kravene til ledelsesberetningen er forskellige, alt efter hvilken regnskabs-
klasse virksomheden er omfattet af. For yderligere omtale af de specifikke 
krav til ledelsesberetningens indhold henvises til kapitel 6 Ledelsesberet
ning. Fælles for alle virksomheder, der skal udarbejde en ledelsesberetning, 
vil dog være, at ledelsesberetningen skal give en retvisende rede gørelse.

Ledelsesberetningen må ikke indeholde oplysninger, som er i strid med års-
regnskabet eller koncernregnskabet. Herudover skal oplysningerne i ledel-
sesberetningen leve op til lovens generelle kvalitetskrav, som omtales 
senere i dette kapitel.

Oplysningerne i ledelsesberetningen må naturligvis ikke give en ensidig 
positiv fremstilling af virksomheden, men skal derimod afspejle den reelle 
situation. Fx skal de forventninger til fremtiden, der op ly ses om, være ledel-
sens bedste bud og skal kunne sandsynliggøres.

Hvis der gives særlige taloplysninger om historiske forhold, fx om ud vik-
lingen på et bestemt marked, skal disse oplysninger naturligvis opfylde 
lovens almindelige kvalitetskrav.

Det er ledelsens ansvar at vælge de metoder, der inden for lovens ram mer 
bedst giver et retvisende bil lede. Hvis lovens bestemmelser ikke er tilstræk-
kelige til at give et retvisende billede, er der pligt til at give yderligere oplys-
ninger i årsregnskabet henholdsvis koncernregnskabet.

Årsregnskabet skal give  
et retvisende billede,  
§ 11, stk. 1

Ledelsesberetningen  
skal give en retvisende 
 redegørelse,  
§ 11, stk. 1

Suppleringskrav, 
§ 11, stk. 2
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Efter fravigelseskravet har virksomheder pligt til at fra vige en kelt be stem-
melser i loven, hvis anvendelsen af lovens bestemmelser strider mod kravet 
om et retvisende billede, og det ikke er tilstrækkeligt at give yderligere 
oplysninger for at efterleve gene ral klausulen om et retvisen de billede. 

Det antages, at fravigelseskravet kun finder anvendelse i yderst sjældne til-
fælde. 

Supplerende beretninger skal i lighed med lovens krav til ledel sesberetningen 
give en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt aner-
kendte retningslinjer for sådanne beretninger. For yder ligere beskrivelse af 
kravene henvises til kapitel 36 Supplerende beretninger.

4 .3 Præcisering af regnskabsbrugerne,  
deres informationsbehov og kvalitetskrav
Formålet med årsrapporten er at tilgodese de regn skabs brugere, som har 
behov for finansiel og ikke-fi nansiel information om en virksomhed.

Loven stiller kvalitetskrav til de oplysninger, som årsregn skabet og kon-
cernregnskabet skal indeholde for at opfylde kravet om et ret visende bil-
lede, og for at ledelsesberetningen kan indeholde en ret visende rede-
gørelse, jf. § 11. Kravene ba seres på antagelser om regnskabsbrugernes 
typiske in formationsbehov og tilsigter at markere års rap por tens formål og 
udvik lings retningen for et retvisende bil lede.

For at koncern- og årsregnskabet kan give et retvisende billede, og ledelses-
beretningen kan indeholde en retvisende redegørelse, skal årsrapporten 
op fyl de både lovens formål og kvalitetskrav. 

Oplysninger af betydning for et retvisende billede af koncern- og årsregn-
skabet skal altid anføres i den finansielle del af årsrapporten. Det er som 
udgangspunkt ikke tilstrækkeligt blot at henvise til ledelses beretningen 
eller en supplerende beretning i års rapporten.

Årsrapporten skal, for at give et retvisende billede, indrettes efter regn-
skabs brugernes typiske informationsbehov. Efter lovbemærkningerne 
om fatter de typiske brugere virksomhedsdeltagere (eksempelvis aktionæ-
rer, anpartshavere, interessenter og kommanditister), med  arbejdere, alli-
ancepartnere, långivere, leverandører, kunder, skatte myn digheder og til-
skudsmyndigheder.

Opremsningen omfatter en bred kreds af mulige regnskabsbrugere, men 
kan ikke anses for udtømmende. Kredsen af regnskabsbrugere afhæn ger af 
virksomhedens art, størrelse og offentlighedens in ter esse. Børsnoterede 
virksomheder har en større og mere forskellig artet kreds af regnskabsbru-
gere end eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed.

Fravigelseskrav, 
§ 11, stk. 3

Supplerende beretninger, 
§ 14

Overordnede  kvalitetskrav,  
§ 12, stk. 1

Kredsen af 
 regnskabsbrugere, 
§ 12, stk. 2
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Begrebsrammen i loven forudsætter som helhed en bety delig bredere kreds 
af regnskabsbrugere (stakeholders) end IFRS, hvor investorer og kreditorer 
er valgt som pri mære regnskabsbrugere. Begrebsrammen søger så le des i 
større omfang at opfylde forskel lige regn skabs brugeres informationsbe-
hov.

Årsrapporten skal udarbejdes, så den udgør et egnet grund lag til støtte for 
regnskabsbrugernes typiske øko no miske og virksomhedspolitiske beslut-
ninger om virk somheden. Beslutningerne antages at ved rø re placering af 
brugernes egne ressourcer samt ledelsens for valt ning og fordeling af virk-
somhedens res sour cer.

For at årsrapporten kan opfylde regnskabsbrugernes in formations  behov, 
er det en forudsætning, at års rap por tens informationer
• er indrettet til at kunne anvendes til formålet (er relevante), og
• er tilstrækkeligt pålidelige i forhold til, hvad regn skabsbrugerne nor-

malt forventer.

Kvalitetskravene til informationerne skal være en støt te for virksom-
hedernes overvejelser om valg af regn skabs praksis og om behovet for at 
supplere de lov kræ vede oplysninger med yderligere oplysninger, herunder 
i særlige tilfælde at fravige lovens detailbestemmelser, hvis et retvisende 
billede ikke kan opnås ved at følge lovens bestemmelser.

Relevans vedrører de beslutninger, regn skabs bru ge ren skal træffe. Rele-
vante informationer skal medtages i årsrapporten, mens informationer, der 
til brug for regn skabsbrugerens beslutningsproces er mindre be ty dende, 
bør udelades eller have en sekundær pla ce ring. Relevante informationer 
skal medtages, også selv om der ikke kan sættes tal på.

Relevans antages at foreligge, hvis regnskabsbrugeren vil le disponere 
anderledes, hvis en udeladt in for ma tion havde været indarbejdet i årsrap-
porten.

Pålidelighed indebærer, at oplysningerne i rimeligt om fang kan efter prø ves. 
Årsrapporten må ikke inde hol de urealistiske og usandsynlige forhold, som 
kan for vride regnskabsbrugerens indtryk af virksomheden.

Loven følger den internationale ud vik ling i retning af, at relevans op prio-
riteres i forhold til pålide lighed. Dette ses bl.a. ved, at flere regnskabsposter 
i stigende omfang måles til dagsværdi fremfor historisk kostpris. 

Loven omtaler ikke sam men lig ne lig hed sær skilt, men krav herom anses 
som et naturligt kva litetskrav til regnskabsinformation og synes implicit at 
være adresseret i lovens grundlæggende forudsætninger, jf. afsnit 4.4 
nedenfor. Sam men  lig ne lig hed vedrører både forholdet mellem to eller  flere 

Regnskabsbrugernes 
 informationsbehov  
skal opfyldes

Kvalitetskrav til 
 regnskabsinformation, 
§ 12, stk. 3

Relevans

Pålidelighed

Sammenlignelighed
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ens poster, når de skal sammenlignes over tid og mel lem to eller flere virk-
somheder eller aktiviteter.

4 .4 Grundlæggende forudsætninger
Loven indeholder grund læg gen de forudsætninger for, at årsrapporten kan 
opfylde sit formål. 

Årsrapporten skal udarbejdes efter følgende grund læg g ende for ud sæt-
ninger:
• Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).
• Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden 

reelt indhold (substans).
• Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, med mindre de er ube-

tydelige (væsentlighed). An ses flere ubetydelige forhold til sam  men for 
at være betydelige, skal de dog indgå.

• Driften af en aktivitet formodes at fortsætte  (go ing concern), med min-
dre den ikke skal eller ikke an tages at kunne fortsætte. Afvikles en akti-
vitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpas-
ses med denne afvikling.

• Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag (forsigtighed), 
herunder skal regnskabsmæssige skøn være underbyggede og neu-
trale. Enhver værdiændring skal vises, uanset ind  virknin gen på egenka-
pital og resultatopgørelse (neutralitet).

• Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de 
indtræffer uanset tids punk tet for betaling (periodisering).

• Indregningsmetoder og målegrundlag skal an  vendes ensartet på 
samme kategori af forhold  (kon sistens).

• Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles 
hver for sig, ligesom de en kelte forhold ikke må modregnes med hin an-
den (bruttoværdi).

• Primobalancen for regnskabsåret skal svare til  ul timobalancen for det 
foregående regnskabsår  (for mel kontinuitet).

• Regnskabsår, opstilling og klassifikation, kon so li deringsmetode, ind -
reg ningsmetode og måle  grund lag samt den anvendte monetære en hed 
må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Æn dring kan dog ske, hvis 
der derved opnås et bedre ret visende billede, eller hvis æn drin gen er 
nød ven dig for at overholde nye regler ved overgang til ny regn skabs-
klasse, ved lovændring, ved nye for skrifter i henhold til lov eller ved nye 
stan dar der.

Begrebet væsentlighed er yderligere omtalt og behandlet i IASB’s udsendte 
Practice Statement 2, ligesom Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har 
udarbejdet en orientering ”Om praksis for vurdering af regnskabsmæssig 
væsentlighed i regnskabskontrollen”.

Grundlæggende 
 forudsætninger,  
§ 13
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Neutralitet har hidtil været en af de grundlæggende forudsætninger til års-
regnskabet. Neutralitetsbegrebet er nu i loven blevet erstattet med et for-
sigtighedsbegreb. 

Baggrunden herfor er, at regnskabsdirektivet efter den seneste opdatering 
indeholder den grundlæggende forudsætning ”forsigtighed” – og ikke læn-
gere neutralitet. 

Kravet om forsigtighed må dog ikke på nogen måde medføre, at fx regn-
skabsmæssige skøn bliver overdrevent forsigtige. En opgørelse af dagsværdi 
skal fortsat være udtryk for virksomhedens bedste bud på en reel dagsværdi, 
og der kan derfor ikke anvendes begreber som ”en forsigtig anslået 
dagsværdi”, ligesom der fortsat ikke må indarbejdes skjulte reserver i 
balancen til brug for senere resultatudjævning. 

Neutralitet fremgår derfor også fortsat af lovbemærkningerne, men frem-
over som en forudsætning for anvendelse af forsigtighed. Det slås fast, at 
overdreven brug af forsigtighed vil være i strid med loven. Forsigtighed er 
derimod at udvise den fornødne omhu, fx når der udøves regnskabsmæs-
sige skøn, og særligt hvis der er tale om skøn, hvor der kan være stor usik-
kerhed forbundet med udøvelse af det regnskabsmæssige skøn.

Der er reelt tale om en ændring, der har til formål at ensrette loven med 
regnskabsdirektivets krav, men ændringen forventes på trods af forskelle i 
definitioner ikke at få nogen reel effekt.

4 .5 Definition på årsregnskabets elementer
I loven defineres elementerne i balancen og resultat op gø relsen. 

Da lovens bestemmelser omfatter hele års rapporten, over lades det til prak-
sis at de fi nere elementer og begreber i forbindelse med ind reg ning og 
måling af videnressourcer, miljø-, so cia le eller eti ske forhold, der er med-
taget i le del ses be ret nin gen eller i suppleren de beretninger. Definitioner er 
der for væ sentlige for at undgå begrebs forvirring og mis for ståelser.

Lovens definitioner er fortrinsvis ret tet mod balancens elementer, hvor-
efter indregning i resultat op gørelsen i stort omfang er baseret på måling af 
balancens elementer.

Aktiver defineres i  loven sådan:

  Ressourcer, som er under virksomhedens kon trol som et resultat af 
tidligere begivenheder, og hvor fra fremtidige økonomiske fordele 
forventes at til flyde virksomheden.

Neutralitet erstattet  
med forsigtighed

Som vi ser det

Årsrapportens elementer, 
bilag 1 C

Definition af aktiver



Kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten 

66 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Ved kontrol lægges vægt på, at denne sikrer, at fremtidige økonomiske for-
dele af aktivet tilfalder virksomheden, og virksomheden er i stand til at 
afskære andre adgangen til disse fordele.

Forpligtelser defineres i loven sådan: 

 Eksisterende pligter for virk som he  den opstået som resultat af tid-
ligere be gi ven he der, og hvis indfrielse forventes at medføre afstå-
else af frem tidige økonomiske fordele.

Hvis en transaktion eller en begivenhed opfylder defini tionen på et aktiv 
eller en forpligtelse, men ikke opfylder kri te rierne for indregning af aktiver 
eller for pligtelser i ba lancen, skal posten indregnes i re sul tat op gø relsen, 
eller eventuelt oplyses i noterne.

Indtægter og omkostninger defineres i loven således:

 Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang 
eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører 
stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra 
ejere.

 Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller 
værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfø-
rer fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning 
eller uddelinger til ejere.

4 .6 Indregning og måling
I loven fastsættes kriterierne for, hvornår aktiver og forpligtelser kan og 
skal indregnes i balancen.

Bestemmelserne fastslår, at aktiver og forpligtelser, der opfylder defini-
tionen herpå, kun skal og må indregnes i balancen, hvis værdien heraf kan 
må les pålideligt. Kravet om pålidelighed i § 12, stk. 3, begrænser derved de 
aktiver og forpligtelser, der til la des indregnet i balancen.

Det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller 
fragå virksomheden, for at der kan indregnes et aktiv eller en forpligtelse. 
Det betyder i praksis, at det skal være mere end 50 % sandsynligt (more 
likely than not), at økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden.   

For et forhold, der oprindeligt er opstået som et eventualaktiv, skal det 
være overvejende sandsynligt (virtually certain), at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde virksomheden, før aktivet kan indregnes i balancen. Over-
vejende sandsynligt er også i regnskabslitteraturen oversat til ”så godt som 
sikkert” og udgør en sandsynlighed på omkring 90 % for, at økonomiske for-
dele vil tilflyde virksomheden.  

Kontrolbegrebet

Definition af forpligtelser

Definition af indtægter

Definition af  omkostninger

Indregningskriterier, 
§ 33, stk. 1-3

Sandsynlighed
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Lovens udgangspunkt ved første indregning af aktiver og forpligtelser i 
balancen er, at disse måles til kostpris.

Efter første indregning fastsættes i lovens øvrige bestemmelser kravene til 
efterfølgende måling af specifikke aktiver og forpligtelser afhængigt af 
typer af aktiver og forpligtelser. Gennem en årrække har regnskabsbrugere 
i stigende grad sigtet mod, at flere aktiver og forpligtelser skulle måles til 
dagsværdier efter første indregning. Der er dog fortsat mange und tagelser 
fra kravet om dags værdimåling. Undtagelser gælder bl.a. områder som 
immaterielle og materielle aktiver, varebeholdninger, debitorer og kredito-
rer.

Kravene til efterfølgende måling af de specifikke aktiver og forpligtelser er 
beskrevet i de enkelte efterfølgende kapitler. Dertil kommer de særlige 
udfordringer ved dagsværdimåling, som er beskrevet yderligere i kapitel 5 
Dagsværdimåling.

4 .7 Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten
Loven præciserer i §§ 8-10 ledelsens ansvar ved aflæggelse af årsrappor-
ten, hvor loven fastslår, at det er virksomhedens ledelse, der har an sva ret 
for aflæggelsen af årsrapporten og herunder, at årsregnskabet opfylder 
kravet om et retvisende billede, og ledelsesberetningen opfylder kravet om 
en retvisende redegørelse. 

Loven kræver, at hvert medlem af de an svarlige ledel ses organer underskri-
ver års rap por ten i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer:
• Hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov giv ningen, 

standarder samt eventuelle krav i vedtægter eller aftaler. 
• Hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et ret-

visende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncern-
regnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resul-
tat. 

• Hvis revision er fravalgt, om betingelserne herfor er opfyldt.
• Hvorvidt ledelses beret ningen, der indarbejdes i årsrapporten, giver en 

retvisende rede gørelse for de forhold, som beretningen omfatter.
• Hvorvidt eventuelle supplerende be retninger, der er med taget i årsrap-

porten, giver en ret visende redegørelse inden for rammerne af almin-
deligt anerkendte retnings linjer for sådanne beretninger.

Formålet med er klæringen er at markere ledelsens ansvar for års rap porten 
i forhold til revisors ansvar for revi sionen. 

Ledelsespåtegningen vil i praksis sjældent præcisere, om årsrapporten er 
aflagt i overensstemmelse med virksomhedens vedtægter og aftale, idet 
sådanne dokumenter yderst sjældent indeholder detail regulering om regn-
skabsaflæggelsen, der går ud over lovens bestemmelser. 

Måling ved første  
indregning

Efterfølgende måling 
afhænger af typen af aktiv 
eller forpligtelse

Ledelsens ansvar  
for årsrapporten

Ledelsens erklæring  
om årsrapporten,  
§ 9

Årsrapport aflagt i  
overensstemmelse med 
vedtægter og aftale



Kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten 

68 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Det er EY’s holdning, at referencer til virksomhedens vedtægter og aftaler 
alene skal anføres i ledelsespåtegningen, hvis vedtægter og aftaler indehol-
der specifikke krav til virksomhedens regnskabs aflæggelse, der rækker ud 
over lovens bestemmelser. 

En ledelsespåtegning for en stor regnskabsklasse C-koncern kunne eksem-
pelvis formuleres således: 

 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt års-
rap porten for Industri C A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2021.

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års regn skabs -
loven. 

 Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af kon cer nens og selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet 
af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

 Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indehol-
der en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og sel-
skabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for kon-
cernens og selskabets finansielle stilling.

 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god kendelse.

Ledelsespåtegning for en regnskabsklasse B-virksomhed, herunder regn-
skabsklasse B (mikro), hvor revision er fravalgt i det forudgående regn-
skabsår, kunne eksempelvis formuleres således:

 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt års-
rap porten for Selskab B A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2021.

 Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse 
med års regn skabs lo ven. Bestyrelse og direktion anser betingel-
serne for at undlade revision for opfyldt.

 Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. decem-
ber 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021. 

Som vi ser det

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 
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 Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indehol-
der en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhand-
ler.

 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god kendelse.

Hvis årsregnskabet for indeværende år er revideret, men revisionen fravæl-
ges for det kommende regnskabsår, tilføjes under bestyrelsens underskrif-
ter i ledelsespåtegningen:

 Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kom-
mende regnskabsår ikke skal revideres. 

Loven præciserer, at ledelsen for virksomheder, som har værdi papirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og for statslige 
aktieselskaber har et særligt ansvar. Ledelsen skal i ledelsespåtegningen  
erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegø-
relse for ud vik lingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncern-
regnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og 
virksomhedens finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for 
de virksomheder, som er omfattet af koncernregnskabet. Ledelsen skal 
endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse 
af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden hen-
holdsvis koncernen står overfor. 

Endelig skal der i tilknytning til ledelsens underskrifter på ledelsespåtegnin-
gen for disse virksomheder anføres navn og funktion i forhold til virksom-
heden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelses organer. 

En ledelsespåtegning for en regnskabsklasse D-virksomhed, der aflæg ger 
koncernregnskab og årsregnskab i henhold til loven, og som endvidere har 
inkluderet en supplerende beretning i årsrapporten, kunne eksempelvis for-
muleres således: 

 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt års-
rap porten for Industri D A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. decem-
ber 2021.

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
loven. 

 Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet 
giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet 
af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021.

EKSEMPEL 

Ledelsens særlige ansvar 
for ledelsesberetningen  
i børsnoterede virksom-
heder og statslige 
 aktieselskaber, 
§ 9, stk. 3

EKSEMPEL 
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 Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for udviklingen i koncernens og  selskabets akti-
viteter og økonomiske forhold, årets resultater og for koncernens 
og selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentlig-
ste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står 
overfor.

 Den supplerende beretning om samfundsansvar for Indu stri D A/S 
giver end videre en retvisende redegørelse inden for ram mer ne af 
almindeligt anerkendte retningslinjer herfor.

 Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god kendelse.

Ledelsens underskrift af årsrapporten
Loven kræver, at hvert medlem af de an svarlige ledel ses organer underskri-
ver års rap por ten i tilknytning til en ledelsespåtegning.

De ansvarlige ledelsesorganer omfatter typisk bestyrelse og di rek tion, til-
synsråd og direktion eller blot en direktion. Det er de siddende ledelsesmed-
lemmer, der er valgt på tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, som 
skal underskrive årsrapporten. Dette gælder, uanset de ikke har siddet i 
ledelsen i hele regnskabsåret.

Et ledelsesmedlem kan ikke undlade at underskrive års rapporten med hen-
visning til, at ved kom mende er helt eller delvis uenig heri eller har indven-
dinger imod, at årsrapporten god ken des med det indhold, der er besluttet. 
Ledelses medlemmet har dog mulighed for at til ken de give sine indvendin-
ger med en konkret og fyldestgørende begrun delse i tilknytning til sin 
un derskrift på ledelses påtegningen.

Ingen krav om ledelsespåtegning, hvis kun ét ledelsesmedlem
Loven giver virksomheder i regnskabsklasse A til C mulighed for at undlade 
at medtage en ledelsespåtegning, hvis ledelsen på tidspunktet for årsrap-
portens godkendelse alene består af ét ledelsesmedlem. 

Lempelsen med fører, at erklæringerne, om hvorvidt årsregnskabet er 
aflagt i overensstemmelse med lovgivningen m.v., og om hvorvidt årsregn-
skabet giver et ret visende billede m.v., kan undlades, og at ledelsesmedlem-
met kan undlade at underskrive årsrapporten. 

Udelades ledelsespåtegningen, skal ledelsen i stedet for i ledelsesberetnin-
gen give oplysning om: 
• Hvorvidt betingelserne for at fravælge revision er opfyldt, hvis revision 

er udeladt.
• Hvorvidt eventuelle supplerende be retninger med taget i årsrapporten 

giver en ret visende redegørelse inden for rammerne af almindeligt 
anerkendte retnings linjer for sådanne beretninger.

Ledelsen skal underskrive 
årsrapporten, 
§ 9

Ledelsesmedlemmers 
eventuelle indvendinger 
imod årsrapporten, 
§ 10

Mulighed for udeladelse af 
ledelsespåtegning,  
§ 9 a

§ 9 a, stk. 2
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Fravalg af ledelsespåtegningen for virksomheder med kun ét ledelsesmed-
lem er efter EY’s opfattelse en uhensigtsmæssig lempelse af loven.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det fortsat er ledelsen, der aflæg-
ger og godkender årsrapporten, mens revisor reviderer årsregnskabet. 
Begge underskrifter er derfor for regnskabsbruger en bekræftelse på, at 
årsregnskabet er aflagt efter lovens regler, og at årsregnskabet efter ledel-
sens og revisors vurdering giver et retvisende billede. At ledelsen skal 
underskrive en ledelsespåtegning og dermed konkret skal forholde sig til 
årsrapporten, herunder påtegningens ordlyd, har efter EY’s vurdering en 
reel og præventiv betydning for ledelsens forståelse af dennes ansvar for 
årsrapporten, uanset om ledelsen består af ét medlem eller flere. 

Vi anbefaler derfor, at virksomheder altid indarbejder en ledelsespåtegning 
i årsrapporten.

4 .8 Skemaopstillingerne
Lovens bilag 2 indeholder to skemaer, hvorefter balancen skal opstilles, og 
to skemaer, hvorefter re sul tat op gø relsen skal opstilles. Se mere om lovens 
skemaer i kapitel 14 Generelt om balancen og kapitel 28 Generelt om resul
tatopgørelsen. 

Skemaerne er gældende for regnskabsklasse B til D, mens der ikke findes 
specifikke skemakrav til virksomheder i regnskabsklasse A.

Loven indeholder ingen skematiske krav til præsentation af en penge-
strømsopgørelse. Der henvises i lovbemærkningerne til IAS 7 Cash Flow 
Statements. Loven indeholder ligeledes ingen skematiske krav til præsenta-
tion af en egen kapital opgørelse. Der er i IAS 1 Presentation of Financial 
Statements indarbejdet eksempler på præsentation af egenkapitalopgørel-
ser, der kan anvendes som inspiration.

Regnskabsposterne i resultatopgørelse og balance skal anføres særskilt og 
i den rækkefølge, som de er angivet i skemaerne. Opstillingen skal tilpasses, 
hvis virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet. Dette kan være 
nødvendigt i eksempelvis holdingselskaber og investeringsselskaber.

Arabertalsposter kan opdeles yderligere, hvis der er behov for det. Nye 
araber talsposter kan tilføjes, hvis indholdet ikke er dækket af en eksiste-
rende post. Arabertalsposterne kan desuden sammendrages, hvis sam-
mendraget fremmer overskueligheden. Benævnelse af arabertals poster 
skal tilpasses, hvis virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet. 

I forbindelse med tilpasningen af årsregnskabsloven til EU’s regnskabsdi-
rektiv har Erhvervsstyrelsen i maj 2021 udsendt en vejledning om årsregn-
skabslovens bestemmelser om kapitalinteresser. Med introduktionen af 

Som vi ser det

Skemakravet, 
§ 23

Ingen skemakrav til 
 pengestrømsopgørelse og 
egenkapitalopgørelse

Opstillinger skal  tilpasses, 
hvis påkrævet

Mulighed for  sammendrag 
og  yderligere opdeling  
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maer ved introduktion af 
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kapitalinteresser ændres lovens regnskabsskemaer, fordi associerede virk-
somheder fra 1. januar 2020 betragtes som en undergruppe af kapitalinter-
esser. Ifølge vejledningen kan betegnelsen associerede virksomheder her-
efter kun anvendes, hvis virksomheden har flere grupper af kapitalinteres-
ser. Se yderligere herom i kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, 
kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangemen
ter.

Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskuelig heden, 
skal anføres særskilt i noterne. Der er krav om sammenligningstal for disse 
noter. 

Romertalsposter kan derimod ikke i henhold til loven opdeles yderligere 
eller sammendrages. Hvis der i særlige situationer er behov for en sådan til-
pasning, kræver dette en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har i loven bemyndigelse til at ændre på skema kravene, 
herunder foreskrive særlige skemaer, hvis der  måtte være behov for virk-
somheder, hvis struktur og behov for sær lige regnskabsposter ikke tilgode-
ses ved lovens mulighed for tilpasning af skemaer. Erhvervstyrelsen er også 
bemyndiget til at begrænse virksomhedernes mulighed for at fravige ske-
maernes krav til posterne i balancen og resultatopgørelsen bl.a. med hen-
blik på at give større mulighed for ensartethed i indberetningerne m.v. Disse 
bemyndigelser er p.t. ikke udnyttet af Erhvervsstyrelsen.

4 .9 Regnskabsår
Et regnskabsår skal som udgangspunkt omfatte 12 måneder, der altid skal 
begynde og slutte på en bestemt dato i året. Næste regnskabsår begynder 
dagen efter foregående regnskabsårs balancedato. 

Virksomheder med tilknytning til landbruget har traditionelt et regnskabsår, 
der er baseret på et fast antal uger, et såkaldt ugemæssigt regnskabsår. Det 
samme er tilfældet for visse danske datterselskaber, der er omfattet af en 
koncern, der har flydende regnskabsår. Erhvervsstyrelsen har tilkendegi-
vet, at ugemæssige regnskabsår som udgangspunkt ikke accepteres, men 
at det accepteres for virksomheder med tilknytning til landbruget eller virk-
somheder, der er datterselskab af en koncern, der har flydende regn-
skabsår. 

Ved fastlæggelse af en virksomheds regnskabsår skal der foretages en 
række overvejelser og hensyn. Det kunne fx være hensynet til, at virksom-
heden skal indgå i en koncern, som i forvejen har valgt et regnskabsår. Hvis 
virksomheden selvstændigt kan vælge regnskabsår, kan fx hensyn til 
sæsonudsving, ferier, julehandel m.v. være relevant. I mange tilfælde væl-
ges kalenderåret som regnskabsår. Det skyldes formentlig ofte praktiske 
hensyn som opgørelse af bonus og rabatter samt krav om indberetning til 
offentlige myndigheder, der ofte følger kalenderåret. 

§ 66

Bemyndigelse til at ændre 
på skemakravene eller 
begrænse fravigelser,  
§ 23, stk. 5 og 6

Hovedreglen,  
§ 15, stk. 1

Undtagelse – ugemæssige 
regnskabsår

Kriterier for valg  
af  regnskabsår
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Det første regnskabsår kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 
måneder, dog højst 18 måneder. 

Ændres regnskabsåret, må omlægningsperioden som udgangspunkt ikke 
overstige 12 måneder, og omlægningen skal være forretningsmæssigt 
begrundet. 

Omlægningsperioden kan i visse tilfælde omfatte op til 18 måneder, hvis det 
er nødvendigt at ændre regnskabsår for at opnå samme regnskabsår i en 
koncern. Det kan være i tilfælde af: 
• Etablering af koncernforhold
• Etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed 
• Fusion. 

Et langt omlægningsår kan alene vælges i det år, hvor den bestemmende 
indflydelse eller den fælles bestemmende indflydelse etableres eller fusio-
nen finder sted.

 En virksomhed er stiftet 15. september 2021 og har registreret sin 
første regnskabsperiode som 15. september 2021 til 31. december 
2021. Virksomheden ønsker i december 2021 at forlænge første 
regnskabsår, så det i stedet løber fra 15. september 2021 til 
31. december 2022. 

 Virksomheden kan i sin første regnskabsperiode forlænge til en 
periode på op til 18 måneder, uanset virksomheden i første omgang 
har registreret et kort første regnskabsår. Virksomheden skal dog 
være opmærksom på, at den skal overholde anmeldelsesfristen i 
§ 15, stk. 4, dvs. at en omlægning skal ske, inden der skulle have 
været indsendt årsrapport for det første valgte regnskabsår. 

Anmeldelse om omlægning af regnskabsår skal være modtaget i Erhvervs-
styrelsen senest samtidig med, at virksom hedens årsrapport skulle have 
været modtaget i Erhvervs styrelsen. Virksomheder i regnskabsklasse D 
skal således anmelde en omlægning af regnskabsåret senest fire måneder 
efter regnskabsårets udløb, mens øvrige virksomheder skal anmelde en 
omlægning senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. Hvor omlæg-
ningsperioden er kortere end 12 måneder, sker tilsvarende en forkortelse 
af fristen for indberetning af årsrapporten og dermed også af anmeldelses-
fristen for omlægning af regnskabsår.

 En virksomhed i regnskabsklasse C har hidtil anvendt kalenderåret 
som regnskabsår. Virksomheden ønsker fremover at afslutte regn-
skabsåret pr. 30. september og omlægger med et omlægningsår, 
der omfatter 1. januar – 30. september 2021. I eksem p let vil fristen 
for anmeldelse af omlægningen af regnskabsåret være 28. februar 
2022, som er fem måneder efter udløbet af det nye regnskabsår.

Første regnskabsår,  
§ 15, stk. 2

Omlægning af   
regnskabsår,  
§ 15, stk. 3

EKSEMPEL 

Anmeldelse af  omlægning,  
§ 15, stk. 4

EKSEMPEL 
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Hvis regnskabsåret omlægges, skal selskabets vedtægter ændres. Ændring 
af vedtægterne skal registeres i Erhvervsstyrel sen senest to uger efter den 
retsstiftende beslutning er truffet. Omlægning af regnskabsåret skal 
begrundes i årsrapporten, jf. § 13, stk. 2, da der er tale om et brud på 
lovens grundlæggende forudsætning om kontinuitet. 

Moder- og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomhederne har 
samme regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er 
muligt på grund af forhold, som er ude af moder- og dattervirksomhedens 
kontrol. Det er normalt op til virksomheder selv at afgøre, hvilken virksom-
hed i koncernen, der skal tilpasse regnskabsåret. 

Erhvervsstyrelsen har i en konkret sag udtalt, at en koncernetablering med 
ny dattervirksomhed (skuffeselskab) med et af vigende regnskabsår ikke 
kan begrunde en lang omlægningsperiode for de øvrige virksomheder i kon-
cernen. Baggrunden er, at moder virksomheden i forbindelse med stiftelsen 
af skuffeselskabet selv kan fastlægge datter virksomhedens regnskabsår, 
hvorefter en tilpasning af den øvrige koncerns regnskabsår ikke er nødven-
dig.

I tilfælde, hvor der i koncernen erhverves en dattervirksomhed, som har en 
vis substans, kan muligheden for valg af en lang omlægningsperiode for den 
samlede øvrige koncern anvendes, så koncernen tilpasses dattervirksom-
hedens regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen tager også forbehold for omstruktureringer, som alene 
har til formål at omlægge regnskabsåret ud over de tilladte 12 måneder. 
Forbeholdet rammer naturligvis ikke almindelige virksom heds overtagelser, 
som er forretningsmæssigt velbegrundede.

I praksis tillader skattemyndighederne, at en skattemæssig regnskabs-
periode udstrækkes til 18 måneder eller længere. En sådan tilladelse kan 
ikke gives regnskabsmæssigt og selskabsretligt, da Erhvervsstyrelsen ikke 
kan dispensere fra lovens maksimale om læg nings periode på op til 18 måne-
der.

Endeligt er der mulighed for, at en omlægningsperiode på op til 18 måneder 
også kan finde anvendelse i situationer, hvor fx en virksomhedssammen-
slutning har fundet sted i tidligere regnskabsår forud for omlægningsperio-
den. Det er her en betingelse, at en omlægning af regnskabsåret ikke har 
været mulig på et tidligere tidspunkt. Bestemmelsen vurderes ikke at være 
relevant for danske virksomheder, idet danske virksomheder altid i overta-
gelsesåret, jf. § 15, har mulighed for at tilpasse regnskabs år til den kon-
cern, som de er omfattet af. 

For at anvende en lang omlægningsperiode, skal de forhold, der begrunder 
omlægningen af regnskabsår, være indtruffet i selve omlægningsperioden. 

§ 15, stk. 5

Ingen omgåelse

Ingen mulighed  
for  dispensation

Tilpasning af regnskabsår  
i koncernforhold,  
§ 15, stk. 3
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 En modervirksomhed overtager en dattervirksomhed den 1. marts 
2021. Modervirksomheden har et kalenderårsregnskab 1. januar – 
31. december, mens den overtagne dattervirksomhed har regn-
skabsår fra 1. april – 31. marts. Enten moder- eller dattervirksom-
heden skal omlægge regnskabsår, så koncernvirksomhederne frem-
adrettet anvender samme regnskabsår. Det kan ske på følgende 
måder:

 Modervirksomheden har følgende muligheder for omlægningsperi-
ode for tilpasning til dattervirksomhedens regnskabsår: 
• 1. januar 2021 – 31. marts 2021 (3 måneder)
• 1. januar 2021 – 31. marts 2022 (15 måneder) 
• 1. januar 2020 – 31. marts 2021 (15 måneder). 

 Hvis dattervirksomhedens regnskabsår i stedet vælges tilpasset 
modervirksomhedens regnskabsår vil der være følgende mulighe-
der for omlægningsperiode:
• 1. april 2020 – 31. december 2020 (9 måneder)
• 1. april 2021 – 31. december 2021 (9 måneder)

 
 Dattervirksomheden har ingen mulighed for at omlægge regn-
skabsår med en lang omlægningsperiode, da omlægningen i så fald 
vil overstige lovens maksimale grænse for omlægningsår på 18 
måneder. 

 En modervirksomhed, der har kalenderåret som regnskabsår, over-
tager en dattervirksomhed, der har et regnskabsår, som afsluttes 
30. september 2021. Der registreres en omlægningsperiode for 
dattervirksomheden på 3 måneder.

 Modervirksomheden ønsker efterfølgende at omgøre denne beslut-
ning, så dattervirksomheden i stedet forlænges til en regnskabspe-
riode på 18 måneder. Omlægningen til en regnskabsperiode på 18 
måneder for dattervirksomheden er mulig på betingelse af, at virk-
somheden overholder anmeldelsesfristen i § 15, stk. 4, hvilket vil 
sige, at omlægningen skal ske, inden der skulle have været indsendt 
årsrapport for det først valgte regnskabsår på 3 måneder.

Det er ikke tilladt at omlægge regnskabsåret ad flere omgange, da dette vil 
medføre brud på lovens grundlæggende forudsætninger om kontinuitet og 
sammenlignelighed. 

 I en dattervirksomhed skal regnskabsåret omlægges fra 1. januar – 
31. december til koncernens regnskabsår, som er 1. juli – 30. juni 
ved en omlægnings periode på enten seks eller 18 måneder. Der kan 
ikke, eventuelt af skattemæssige hensyn eller andre praktiske hen-
syn så som overdragelses balance, opstart af sambeskatning m.v., 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

Omlægning i flere 
omgange ikke tilladt

EKSEMPEL 
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omlægges af flere omgange, så der eksempelvis udarbejdes to 
omlægninger for perioderne 1. januar – 30. september (balance til 
brug for overtagelsen) og derefter en omlægning over perioden 
1. oktober – 30. juni (tilpasning til moder virksom hedens regn-
skabsår). Selv om begge regnskabsår udgør ni måneder, opfylder 
en sådan frem gangs måde ikke lovens grundlæggende forudsæt-
ning om kontinuitet.

Omlægger dattervirksomheden med kalenderårsregnskab i henhold til 
§ 15, stk. 3, med en 18 måneders omlægningsperiode, der eksempelvis 
omfatter 1. januar 2021 – 30. juni 2022, er fristen for anmeldelse af datter-
virksomhedens omlægning senest 31. maj 2022, som er dattervirksomhe-
dens oprinde lige indberetningsfrist for årsrapporten baseret på det hidti-
dige regnskabsår.

Når et regnskabsår omlægges, skal sammenligningstal i henhold til lovens 
§ 24 og lovens grundlæggende forudsætning om kontinuitet som udgangs-
punkt ligeledes tilpas ses. Dvs. er om  læg  nings året på ni måneder, skal sam-
menligningstallene tilpasses, så resultatopgørelsens sammenlignings tal 
omfatter samme regnskabsperiode på ni måneder det foregående år, og 
balancens sammenligningstal omfatter tallene for samme balance dag som 
året før.

Ved ændring af regnskabsår har Erhvervsstyrelsen imidlertid udtalt, at 
dette efter styrelsens opfattelse ikke medfører krav om tilpasning af sam-
menligningstallene. Derved skabes overensstemmelse med IFRS på dette 
område. 

Uanset om ledelsen vælger at følge lovens ordlyd og foretager tilpasning af 
sammenligningstal eller vælger at følge Erhvervsstyrelsens udtalelse om 
ikke at foretage tilpasning af sammenligningstal, skal forholdet omtales i 
indledningen til anvendt regnskabspraksis. Dette oplysningskrav skal sikre, 
at regnskabsbrugeren har fuld viden om sammenligningsgrundlaget i års-
regnskabet. Tilpasning eller manglende tilpasning af sammenligningstal 
skal beskrives og begrundes konkret og fyldestgørende. 

Det er EY’s holdning, at omlægning af regnskabsår også bør omtales i ledel-
sesberetningen, da omlægning af regnskabsåret for regnskabsbruger må 
opfattes som en væsentlig ændring i virksomhedens økonomiske forhold.

4 .10 Sammenligningstal
Loven kræver ikke sammenligningstal på alle oplysninger i årsrapporten. 
Det anføres specifikt i loven, når der er krav om sammenligningstal. 

Ved hver post i resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse skal 
de tilsvarende beløb anføres for det foregående år. Hvis posterne ikke er 
sammenlignelige med foregående års poster, skal sidst nævnte tilpasses. 

Tilpasning af sammen-
ligningtal kræves som 
udgangspunkt

Erhvervsstyrelsen tillader 
manglende tilpasning

Krav om oplysning om 
tilpasning og/eller  
manglende tilpasning, 
§ 55, stk. 2

Som vi ser det

§§ 24, 86 og 86 a
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For egenkapitalopgørelser stiller loven ikke specifikt krav om sammenlig-
ningstal. 

Efter EY’s opfattelse bør der tillige anføres sammenligningstal i egenkapital -
opgørelsen. 

Sammenligningstal skal anføres ved hver regnskabspost. En regnskabspost 
for det foregående år skal opretholdes, selv om posten ikke er aktuel i inde-
værende år.

For noter er der alene krav om sammenligningstal for følgende oplysninger:
• Arabertalsposter, der er sammendraget, § 66.
• Samlet honorar til lovpligtig revision, § 96, stk. 2.
• Personaleomkostninger inkl. lønninger, pensioner og andre om kost-

ninger til social sikring (direkte i resultatopgørelsen) medmindre resul-
tatopgørelsen er funk tionsopdelt, § 98 a. 

• Vederlag til ledelsen, § 98 b, stk. 2.
• Forpligtelser til at yde pension for medlemmer af ledelsen, § 98 b, 

stk. 2.
• Særlige incitamentsprogrammer for ledelsen, § 98 b, stk. 2.

Alle sammenligningstal skal præsenteres efter samme opstilling som årets 
tal. Ændringer i præsenta tionen med fører dermed, at der skal ske tilpas-
ning af sammenligningstal. 

I visse tilfælde er sammenligningstal ikke direkte sammenlignelige med 
årets tal. Er det tilfældet, er der som udgangspunkt krav om, at sammenlig-
ningstallene tilpasses. 

Eksempler på tilfælde, hvor der som udgangspunkt er krav om tilpasning af 
sammenligningstal:
• Ændringer i anvendt regnskabspraksis
• Ændringer i hovedposternes indhold eller benævnelse og reklassifika-

tion af regnskabsposter
• Korrektion af væsentlige fejl vedrørende tidligere perioders årsrappor-

ter
• Køb og salg af virksomheder eller aktiviteter ved brug af sammenlæg-

ningsmetoden.

Loven kræver generelt, at der foretages tilpasning af sammenligningstal, 
hvis forrige års regnskabsposter ikke er sammenlignelige. 

Tilpasning kan dog undlades, hvis den manglende sammenlignelighed skyl-
des ændringer i virksomhedens aktiviteter. Det vil fx være relevant ved 
anvendelse af book value-metoden i koncerninterne virksomhedssammen-
slutninger. 

Som vi ser det

Krav om tilpasning af 
 sammenligningstal, 
§ 24

Manglende  
sammenlignelighed

Ingen krav om tilpasning 
ved ændringer i virksom-
hedens aktiviteter
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Er der foretaget tilpasning af sammenligningstal for tidligere år, eksempel-
vis ved anvendelse af sammenlægningsmetoden i koncerninterne virksom-
hedssammenslutninger, skal den foretagne tilpasning oplyses og begrun-
des konkret og fyldestgørende.

Er der ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal, fx på grund af en 
ændring i virksomhedens aktiviteter, eller fordi det ikke har været praktisk 
muligt at foretage tilpasning, skal det oplyses, at de anførte beløb for regn-
skabsåret og forrige år ikke er sammenlignelige, og forholdet skal begrun-
des konkret og fyldestgørende.

Virksomheder, der for første gang aflægger årsrapport efter reglerne for 
regnskabsklasse B og C, mod tidligere at have været omfattet af kravene i 
regnskabsklasse A eller B, kan for de poster i årsregnskabet, som påvirkes 
af ændringerne som følge af den højere  regnskabsklasse, undlade at til-
passe sammenligningstal, jf. § 22, stk. 3, og § 78, stk. 7. Lempelsen finder 
også anvendelse for dattervirksomheder i regnskabsklasse C (mellem), der 
tidligere har valgt at aflægge årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B, 
jf. § 78 a, men som vælger at ophøre hermed. Sammenligningstal kan opgø-
res efter hidtidig regnskabspraksis, og den akkumulerede effekt af eventu-
elle praksisændringer indregnes direkte på egenkapitalen primo. 

Det første år, hvor virksomheden er omfattet af regnskabsklasse C, mod tid-
ligere at have været omfattet af regnskabsklasse A eller B, kan virksom-
heden, jf. § 78, stk. 7, undlade tilpasning af hoved- og nøgletal for perioder, 
der ligger før regnskabsåret. 

Lempelsen finder også anvendelse for dattervirksomheder i regnskabs-
klasse C (mellem), der tidligere har valgt at aflægge årsrapport efter reg-
lerne i regnskabsklasse B, men som ophører hermed, jf. § 78 a. 

Hoved- og nøgle tal for de fire foregående år kan opgøres efter den hidtil 
anvendte regnskabspraksis. Hvis der ikke foretages tilpasning, skal den 
manglende tilpasning oplyses i noterne, jf. § 55.

Det første år, hvor en virksomhed ikke længere anvender en eller flere af de 
mulige undtagelser for mikrovirksomheder i regnskabsklasse B, jf. § 22 b, 
kan virksomheden for de poster i resultatopgørelsen, som påvirkes af, at 
visse aktiver overgår fra kostpris til dagsværdimåling efter § 37, opgøre 
sammenligningstal for resultatopgørelsen efter den hidtil anvendte metode. 
Lempelsen omfatter ikke tilpasning af de berørte balanceposter, hvorfor 
sammenligningstallene skal tilpasses i balancen. 

Virksomheder, der tidligere har anvendt et andet regnskabsmæssigt regel-
sæt, fx IFRS, kan ligeledes undlade at tilpasse en række sammenligningstal 
og 5-års hoved- og nøgletal. Se yderligere herom i kapitel 12 Anvendt regn
skabspraksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl.

Oplysning ved tilpasning  
af  sammen ligningstal, 
§ 55, stk. 1

Oplysning ved manglende 
tilpasning af 
 sammen ligningstal, 
§ 55, stk. 2

Lempelsesbestemmelser 
ved overgang til ny 
 regnskabsklasse

Lempelse for tilpasning af 
hoved- og nøgletal

Delvis lempelse ved  
overgang fra B (mikro)  
til B eller C,  
§ 22, stk. 4

Lempelser ved overgang 
fra et andet regnskabs-
mæssigt regelsæt,  
§ 51, stk. 3



Kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 79

4 .11 Sprogkrav
Årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrelsen, skal, som altoverve-
jende hovedregel, udarbejdes enten udelukkende på dansk eller engelsk. 

Lovens mulighed for aflæggelse af årsrapporter udelukkende på engelsk er 
via selskabsloven gældende for alle kapitalselskaber, herunder for såvel 
børsnoterede virksomheder som for ikke-børsnoterede virksomheder. 

Da sprogkravet er indarbejdet i selskabsloven, stilles der krav om, at gene-
ralforsamlingen ved simpelt flertal skal beslutte, om årsrapporten kan 
udarbejdes og aflægges udelukkende på engelsk. Generalforsamlingens 
beslutning om anvendelsen af denne mulighed skal optages i selskabets 
vedtægter, jf. selskabslovens § 100 a. 

Muligheden finder anvendelse på årsrapporter, men gælder også for delårs-
rapporter og undtagelseserklæringer, som skal indberettes til Erhvervssty-
relsen i henhold til loven. Delårsrapporter kan udarbejdes på engelsk, når 
der på generalforsamlingen er truffet beslutning om, at årsrapporten skal 
udarbejdes udelukkende på engelsk.

Lovpligtige redegørelser, der vælges offentliggjort på virksomhedens hjem-
meside i stedet for i ledelsesberetningen, fx redegørelse for samfundsan-
svar, skal udarbejdes på samme sprog som den øvrige årsrapport, da 
sådanne redegørelser anses for at være en del af årsrapporten.  

Virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder, kan ligeledes anvende bestemmelsen, 
men disse virksomheder vil ikke have pligt til at optage en bestemmelse i 
vedtægterne herom.

For erhvervsdrivende fonde har Erhvervsstyrelsen i lov om erhvervsdri-
vende fonde fået bemyndigelse til via bekendtgørelse at give mulighed for 
at udarbejde årsrapporter på engelsk. Erhvervsstyrelsen har endnu ikke 
udnyttet denne bemyndigelse, men har oplyst, at årsrapporter på engelsk i 
praksis også accepteres for erhvervsdrivende fonde. 

Uanset ovenstående kan virksomheder fortsat vælge at udarbejde en to-
sproget årsrapport. I dette tilfælde vil al information være gengivet på 
enten dansk eller engelsk som det ene sprog og på et andet sprog som fx 
tysk eller spansk. Den danske eller engelske sprogversion vil i sådanne til-
fælde være den juridisk gældende. Hvis der udarbejdes en dansk/engelsk 
årsrapport, skal det præciseres, hvilket sprog der anses for at være det juri-
disk gældende sprog. 

Hovedregel:  
Dansk eller engelsk

Gælder alle kapital-
selskaber

Generalforsamlingen  
skal beslutte, og 
 vedtægterne skal 
 opdateres

Delårsrapporter og 
 undtagelseserklæringer  
på engelsk

Redegørelser på virksom-
hedens hjemmeside

Virksomheder med 
begrænset ansvar

Erhvervsdrivende fonde

Dobbeltsprogede 
 dokumenter er  
også en mulighed
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Følgende årsrapporter er ikke omfattet af det specifikke krav om anven-
delse af dansk eller engelsk og kan derfor indberettes på et hvilket som helst 
andet sprog:
• Udenlandske koncernregnskaber, der skal indberettes, jf. § 112 (lem-

pelsen for delkoncerner)
• Udenlandske virksomheders årsrapporter i henhold til § 143 (filialer)
• Udenlandske årsrapporter, som indberettes sammen med und tagel ses-

erklæringer efter §§ 4-6 og § 144. Selve undtagelseserklæringen skal 
dog være affattet på dansk.

Erhvervsstyrelsen kan dog altid efterfølgende forlange, at ovenstående 
årsrapporter indberettes i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk.

Sprogkravene for danske virksomheder, der har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked, afhænger af, i hvilke lande virksomhedens 
kapitalandele og/eller gældsinstrumenter er noterede. Indsendelsesbe-
kendtgørelsens § 8 fastlægger, hvilket sprog årsrapporten m.v. skal affat-
tes på: 

Noteringsland Sprogkrav 

Alene noteret i Danmark Dansk eller engelsk 

Både noteret i Danmark  
og i et eller flere andre  
EU-/EØS -lande

Dansk eller engelsk. Hvis en årsrapport ikke indbe-
rettes på engelsk, skal virksomheden indberette 
årsrapporten både på dansk og på et andet sprog, 
som accepteres af den kompentente myndighed i 
det eller de pågældende lande.

Alene noteret i et eller flere 
andre EU-/EØS-lande end 
Danmark 

Engelsk eller på et andet sprog, der accepteres af 
den kompentente myndighed i det eller de pågæl-
dende lande. Hvis en årsrapport indberettes på et 
andet sprog end engelsk, skal virksomheden tillige 
indberette årsrapporten på dansk.

Både noteret i et eller  
flere EU-/EØS-lande end 
Danmark og et land uden 
for EU/EØS

Engelsk eller det/de sprog, der accepteres i det/de 
EU-/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret. 
Medfører dette ikke aflæggelse på engelsk eller 
dansk, skal årsrapporten suppleres med et af 
disse sprog.

Alene noteret uden for  
EU/EØS 

Dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at 
anvende andre sprog). 

Både noteret i Danmark og 
et land uden for EU/EØS 

Dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at 
anvende andre sprog).

EU har en hjemmeside med de markeder, som EU-medlemslandene har 
godkendt som regulerede markeder. I Danmark drejer det sig om Nasdaq 
Copenhagen. Listen findes bl.a. på følgende hjemmeside:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_
registers_upreg

Undtagelser fra dansk  
eller engelsk

Børsnoterede 
  virksomheder

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg
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Kapitel 5  
Dagsværdimåling

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Finansielle instrumenter

Ikke relevant

Ja, § 37

Investeringsejendomme Valgmulighed, § 38

Biologiske aktiver Valgmulighed, § 38

Immaterielle aktiver Valgmulighed, § 41

Materielle aktiver Valgmulighed, § 41

Kapitalandele i 
 dattervirksomheder  
og associerede 
 virksomheder

Ikke relevant Valgmulighed, § 37, stk. 5, eller § 41

Kapitalandele i  
kapitalinteresser Valgmulighed1, § 37 eller § 37, stk. 5

Værdiforringelse  
af langfristede aktiver Salgsværdi med fradrag af  salgs omkostninger, § 42

Hensatte forpligtelser Valgmulighed, § 47, stk. 2

Virksomhedssammen
slutninger efter overta
gelsesmetoden

Ja, § 122

1) Mikrovirksomheder kan ikke måle kapitalinteresser til dagsværdi, jf. § 22 b, stk. 4.

Dagsværdi er ikke nogen entydig størrelse, snarere en regnskabsmæssig målsætning, der har til for-
mål at bibringe regnskabsbrugerne en større indsigt i værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser. En 
værdiansættelse, der, afhængig af typen af aktiver og forpligtelser, synes at være mere relevant end 
historiske kostpriser og andre af lovens målemetoder, men også en værdiansættelse, der medfører 
store udfordringer for regnskabsaflæggere.

Formålet med dette kapitel er at give et overordnet indblik i, hvordan en dagsværdi skal opgøres og 
hvilke forudsætninger, der skal lægges til grund i forbindelse med opgørelsen. Kapitlet behandler ikke, 
hvilke specifikke aktiver og forpligtelser der skal eller kan måles til dagsværdi, men giver primært de 
overordnede rammer og forudsætninger for dagsværdimåling. For yderligere, om hvilke aktiver og for-
pligtelser, der skal eller kan måles til dagsværdi, henvises til omtale i de særskilte kapitler.

Det har tidligere været diskuteret, hvorvidt lovens rammer for måling til dagsværdi skulle udfyldes af 
IFRS 13 eller den tidligere IAS 39 som fortolkningsgrundlag. Denne diskussion har senest været rejst 
i forbindelse med værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi. Erhvervsstyrelsen har i deres notat 
herom fra 2021 anført, at IFRS 13 skal anvendes som fortolkningsgrundlag under loven.  
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5 .1 Fortolkningsbidrag
Begrebet ”dagsværdi” er defineret i lovens bilag 1, D, nr. 2, som: 

 Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en 
forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uaf-
hængige parter. 

I bemærkninger til loven anføres, at begrebet ”dagsværdi” anvendes syno-
nymt med begrebet ”fair value”, der anvendes i IFRS. 

Den finansielle krise tydeliggjorde et behov for en begrebsramme for 
dagsværdimåling, og IASB har bl.a. som følge heraf udarbejdet IFRS 13 Fair 
Value Measurement. IFRS 13 indeholder en række definitioner og forudsæt-
ninger, der skal anvendes i forbindelse med dagsværdiansættelse af aktiver 
og forpligtelser. 

IFRS 13 tager ikke stilling til, hvilke aktiver og forpligtelser der regnskabs-
mæssigt skal eller kan måles til dagsværdi. Dette er overladt til specifikke 
standarder. IFRS 13 fastsætter, hvilket grundlag og forudsætninger der 
skal lægges til grund ved måling af dagsværdi for et givent aktiv eller en 
given forpligtelse.

I henhold til IFRS 13 er dagsværdi defineret som: 

 Den pris, som vil blive modtaget ved salg af et aktiv eller betalt for 
overdragelse af en forpligtelse i en regulær handel mellem markeds-
deltagere på balancedagen.

Nedenfor redegøres nærmere for de enkelte punkter i ovenstående defini-
tion.

5 .2 Måling til dagsværdi 
Formålet med dagsværdimåling er at estimere den pris, som ville bruges i 
en regulær transaktion, hvor køber og sælger udveksler et aktiv eller en for-
pligtelse på balancedagen på nuværende markedsvilkår og -betingelser. 
Ved dagsværdimåling skal virksomheden vurdere: 
• Hvilket konkret aktiv eller forpligtelse som skal måles til dagsværdi.
• Hvilke centrale forudsætninger der er passende. 
• Hvilket marked der er det mest fordelagtige for aktivet eller forpligtel-

sen.
• Hvilken værdiansættelsesmetode der er mest hensigtsmæssig, baseret 

på tilgængeligheden af data, der kan bruges som input, og som repræ-
senterer de forudsætninger markedet ville lægge til grund ved opgø-
relse af en dagsværdi af aktivet eller forpligtelsen, samt hvilket niveau i 
dagsværdihierarkiet hvori disse input kategoriseres. 

Lovens definition  
på dagsværdi

IFRS 13

Definition på dagsværdi  
i henhold til IFRS 13

Formålet med dagsværdi-
måling
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Værdiansættelsesmetode og dagsværdihierarkiet beskrives nedenfor. De 
øvrige forhold er beskrevet i efterfølgende afsnit. 

Værdiansættelsesmetoder
Hverken loven eller IFRS 13 fastsætter specifikke metoder, der skal anven-
des til opgørelse af dagsværdi. Årsagen til dette er, at det for hver dagsværdi-
måling skal overvejes, hvilken værdiansættelsesmetode som vil medføre 
det bedste estimat af dagsværdien. 

IFRS 13 opstiller 3 overordnede metoder, oplistet i den rækkefølge, der som 
udgangspunkt anses for at give det bedste grundlag for opgørelse af 
dagsværdi. Afhængigt af hvilke aktiver eller forpligtelser der skal opgøres til 
dagsværdi, er det dog ikke altid muligt at anvende markedsmetoden til 
dagsmåling af fx ejendomme. I sådanne tilfælde skal indkomstmetoden 
anvendes i stedet for osv. 

Markedsmetoden

Anvender kurser og andre relevante oplysninger,  
som er genereret af markedstrans aktioner, der 
 involverer identiske eller sammenlignelige aktiver 
eller forpligtelser

Indkomstmetoden
Konverterer fremtidige beløb (fx pengestrømme 
eller indtægter og omkostninger) til et enkelt 
nuværende (diskonteret) beløb

Omkostningsmetoden
Afspejler det beløb, som aktuelt ville kræves  
for at erstatte et aktivs nytteværdi (aktuel genan-
skaffelsesværdi)

For hver af de 3 overordnede metoder findes følgende forskellige aner-
kendte alternative værdiansættelsesmetoder:

Værdiansættelsesmetoder

Markedsmetoden Indkomstmetoden Omkostningsmetoden

• Dagsværdier i et aktivt marked
• Sammenlignelige transaktioner  

i et aktivt marked for tilsvarende 
aktiver eller forpligtelser

Skøn over økonomiske  
fordele fra aktivet
• Nettoindtægt (incremental)
• Omkostningsbesparelser  

(decremental)
• Royaltyindtægt (relief from 

royalty)
• Diskontering af  

nettopengestrømme (MEEM)

Kostprisen for at genanskaffe  
et tilsvarende aktiv
• Reproduction cost (eksakt kopi)
• Replacement cost (genskabe 

 funktionalitet)

En dagsværdi skal ikke justeres for transaktionsomkostninger, medmindre 
lovens øvrige bestemmelser kræver det. Dette er fx tilfældet ved måling af 
varebeholdninger til nettorealisationsværdi eller i en nedskrivningstest, 
hvor der anvendes dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. 

Anerkendte værdi-
ansættelsesmetoder

Som udgangspunkt ingen 
justering for trans-
aktionsomkostninger
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Den værdiansættelsesmetode, der anvendes ved måling af dagsværdi, skal 
sikre maksimal anvendelse af relevante observerbare input og minimere 
anvendelsen af ikke-observerbare input. 

Input refererer i store træk til de antagelser, som markedsdeltagere ville 
anvende ved prisfastsættelsen af et aktiv eller en forpligtelse, herunder 

 antagelser vedrørende risiko

Observerbare: Input, som er 
 indhentet på grundlag af observer-
bare  markedsdata, og som afspejler 
 markedsdeltagernes antagelser

Ikkeobserverbare: Input, hvor 
markeds data ikke er til rådighed, 
men hvor input er indhentet på 
grundlag af de bedste tilgængelige 
informationer om markedsdeltager-
nes antagelser 

Dagsværdihierarkiet
Ved dagsværdimåling skal søges den bedste værdiansættelsesmetode, der 
anvender de højest opnåelige og mest pålidelige forudsætninger til opgø-
relse af en dagsværdi. Der er til dette formål indarbejdet et dagsværdi-
hierarki i lovens § 37. Dagsværdihierarkiet er alene indarbejdet i loven til 
brug for værdiansættelse af finansielle instrumenter. Hierarkiet er indarbej-
det i erkendelse af, at der ikke for alle finansielle instrumenter findes kurser 
på et reguleret marked eller kurser baseret på observerbare input. 

Lovens dagsværdihierarki ser således ud:
1) Salgsværdi på et velfungerende marked.
2) Salgsværdi for enkelte bestanddele.
3) Kapitalværdi beregnet ved hjælp af almindeligt ac cep terede værdi-

ansættelsesmodeller og -teknikker.
4) Kostpris er undtagelsen fra lovens regel om dagsværdi og skal anven-

des, hvis en pålidelig salgsværdi ikke kan beregnes.

Regnskabsaflæggere skal søge det højest mulige niveau i dagsværdihierar-
kiet til måling af dagsværdi og kan ikke fx vælge niveau 4 (værdiansættelse 
til kostpris), hvis der er tale om værdiansættelse af en børsnoteret aktie, 
hvor der foreligger data til værdiansættelse efter niveau 1. 

Dagsværdimåling efter IFRS 13 inddeles i et hierarki med 3 niveauer, hvor 
niveau 1 anses som det højst opnåelige. Det skal tilstræbes, at dagsværdi-
måling foretages på et så højt niveau i hierarkiet som muligt. 

IFRS 13’s dagsværdihierarki ser således ud:

Maksimering af  
observerbare input

Lovens dagsværdihierarki

Dagsværdihierarki  
efter IFRS 13
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Niveau 1
For visse aktiver findes et aktivt marked for nøjagtigt tilsvarende aktiver, 
som målingen kan tage udgangspunkt i, uden behov for justering af mar-
kedspriserne. 

Niveau 2
Hvis der ikke findes et aktivt marked, kan dagsværdimålingen i stedet tage 
udgangspunkt i markedspriser for lignende aktiver eller seneste markeds-
transaktioner. Dagsværdimåling, som opgøres på grundlag af input fra 
aktive markeder, fx ved anvendelse af forward-rentekurver eller valuta-
kurser, vil ligeledes skulle klassificeres i niveau 2.

Niveau 3
Findes hverken markedspriser for tilsvarende typer af aktiver eller mar-
kedspriser for lignende aktiver, anvendes i praksis ofte DCF-modeller eller i 
mindre omfang afkastbaserede modeller. Opgørelsen af dagsværdi kan 
også for visse aktiver tage udgangspunkt i en valuar vurdering, men der er 
ikke krav herom.

Som det fremgår, er der høj grad af overensstemmelse mellem lovens og 
IFRS 13’s dagsværdihierarki, når der lige bortses fra, at IFRS 13 ikke giver 
nogen mulighed for at måle finansielle instrumenter til kostpris, hvis pålide-
lig dagsværdi ikke kan opgøres. Dette skal formentlig ses i lyset af, at 
IFRS 13 er en standard udarbejdet specifikt til brug for dagsværdiansæt-
telse. Eventuel mulighed for at måle til kostpris på grund af manglende 
information og centrale forudsætninger overlades til specifikke regnskabs-
standarder. 

5 .3 Aktivet eller forpligtelsen
Dagsværdimåling til brug for regnskabaflæggelsen skal foretages for det 
specifikke aktiv eller den specifikke forpligtelse, der er genstand for 
dagsværdimåling. Der skal derfor tages udgangspunkt i de særlige karakte-
ristika og de eventuelle restriktioner, der gælder for det specifikke aktiv 
eller den specifikke forpligtelse. 

Er der fx tale om opgørelse af en dagsværdi på en investeringsejendom, skal 
der tages udgangspunkt i ejendommens konkrete beliggenhed, antal 
kvadrat meter og øvrige karakteristika som alder, nuværende anvendelse, 
alternative anvendelsesmuligheder samt vedligeholdelsesstand m.v. 

I visse tilfælde skal dagsværdien opgøres for en gruppe af aktiver eller for-
pligtelser, fx for en pengestrømsfrembringende enhed i en nedskrivnings-
test eller et overtaget selskab i en virksomhedssammenslutning. Mulighe-
den kan også finde anvendelse ved værdiansættelse til dagsværdi af en 
gruppe ensartede aktiver eller forpligtelser. 

Udgangspunkt:  
Det  specifikke aktiv  
eller  forpligtelse

Unit of account — gruppe af 
aktiver eller forpligtelser
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5 .4 Transaktionen 
Måling til dagsværdi skal tage udgangspunkt i, at der vil være tale om en 
regulær, men hypotetisk transaktion, hvor køber og sælger udveksler et 
aktiv eller en forpligtelse på balancetidspunktet på de nuværende markeds-
vilkår og -betingelser.

En regulær transaktion betyder, at transaktionen antages at blive gennem-
ført inden for en normal salgsperiode for det pågældende aktiv eller forplig-
telse, og at sælger har haft mulighed for passende markedsføring af aktivet 
eller forpligtelsen, og at køber tilsvarende har haft passende mulighed for 
at vurdere aktivet eller forpligtelsen. 

Ved måling til dagsværdi skal virksomheden anvende samme forudsætnin-
ger, som markedsdeltagere vil anvende til prisfastsættelse af aktivet eller 
forpligtelsen.

Det skal endvidere forudsættes, at markedsdeltagerne anses for at være 
erfarne og har en tilstrækkelig indsigt i aktivet eller forpligtelsen i det pri-
mære marked eller det mest fordelagtige marked og til øvrige markedsdel-
tagere. 

En dagsværdi skal som udgangspunkt ikke afspejle salgsprisen ved en tvun-
gen trans aktion som fx tvangsauktion eller et salg på grundlag af pres fra 
en kreditor. 

Det forudsættes endvidere, at transaktionen som udgangspunkt gennem-
føres på det primære marked for tilsvarende aktiver eller forpligtelser. 
Alternativt i mangel af et primært marked antages det, at transaktionen 
gennemføres på det mest fordelagtige marked. Det primære marked er det 
marked med størst volumen og aktivitetsniveau for det pågældende aktiv 
eller forpligtelse.

Det mest fordelagtige marked er det marked, som maksimerer det beløb, 
som kunne opnås ved at sælge et aktiv, eller minimerer det beløb, som 
skulle betales for at overdrage forpligtelsen, når der tages hensyn til trans-
aktionsomkostninger og transportomkostninger. Det mest fordelagtige 
marked skal kun bruges, hvis der ikke findes et primært marked. 

Det forudsættes endvidere, at virksomheden skal have adgang til det pri-
mære (eller mest fordelagtige) marked.

Hvis ikke andet fremgår, antages det, at det primære (eller mest fordel-
agtige) marked er der, hvor virksomheden normalt vil sælge aktivet eller 
overdrage forpligtelsen.

En regulær transaktion

Markedsdeltagerne

Primært marked

Mest fordelagtige  marked
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 Hvis en dansk virksomhed har erhvervet børsnoterede aktier i en 
virksomhed, der er noteret både på Nasdaq Copenhagen og på Lon-
don Stock Exchange, skal virksomheden vurdere, hvilket marked 
der anvendes som det primære marked til køb og salg af værdipapi-
rer. Hvis virksomheden altid anvender Nasdaq Copenhagen, vil 
dette marked være det primære marked. Virksomheden kan i dette 
tilfælde ikke anvende børskursen på London Stock Exchange til 
dagsværdi måling af aktierne, hvis dette marked er det mest fordel-
agtige. 

5 .5 Prisen
Dagsværdi er den pris (exit-price), der vil blive modtaget ved salg af et aktiv, 
eller som skal betales ved overdragelse af en forpligtelse i en regulær trans-
aktion på balancetidspunktet under de nuværende markedsbetingelser. 
Dette gælder, uanset om der er tale om en direkte observerbar salgspris, 
eller om prisen er beregnet på grundlag af anerkendte værdiansættelses-
metoder.

Udgangspunktet for dagsværdimåling er, at markedet er aktivt, og at pris-
sætningen på markedet derfor er effektiv. 

Formålet med dagsværdimålingen ændres ikke, hvis et marked for et aktiv 
eller en forpligtelse bliver inaktivt. Det skal dog tages i betragtning, at 
dagsværdimåling på et inaktivt marked er afhængig af de faktiske forhold 
og kræver grundig og konkret vurdering.

Regnskabskontrollen har i et par sager taget stilling til, om et reguleret mar-
ked med værdipapirhandel kunne anses for inaktivt på grund af et lavt antal 
handler og dermed en sjælden reel kursfastsættelse, der alene sker med 
længerevarende tidsmæssige intervaller. Det var generelt regnskabskon-
trollens opfattelse, at der skal meget til, før et reguleret marked med værdi-
papirhandel kan betragtes som et inaktivt marked. 

På et inaktivt marked vil transaktioner eller officielle kurser ikke være afgø-
rende for dagsværdien (fx kan der være transaktioner, som ikke er regu-
lære). Det kræver derfor yderligere analyse af transaktioner eller officielle 
kurser på markedet, og det kan være nødvendigt at foretage væsentlige 
justeringer af sammenlignelige transaktioner eller officielle kurser for at 
kunne opgøre en korrekt dagsværdi. 

5 .6 Særligt om anvendelse af dagsværdi på ikke-finansielle aktiver
Målingen af dagværdien af ikke-finansielle aktiver tager som oftest udgangs-
punkt i en markedsdeltagers mulighed for at generere økonomiske fordele 
(indkomstmetoden) ved at anvende aktivet til det formål, der giver den 
højeste og bedste udnyttelse. Det gælder uanset, om virksomheden har 
intentioner om at anvende aktivet til dette formål. En sådan forudsætning 
for værdiansættelsen illustreres bedst med følgende eksempel:

EKSEMPEL 

Aktivt marked

Inaktivt marked

Højeste og bedste 
 udnyttelse
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 En virksomhed erhverver i forbindelse med en virksomhedsoverta-
gelse en grund, hvor der ligger en fabrik. En ny regionsplan tillader, 
at området anvendes til boliger, og tilstødende grunde er blevet 
byggemodnet med henblik på opførelse af boliger. Den højeste og 
bedste udnyttelse af grunden afgøres ved at sammenligne værdien 
baseret på den nuværende anvendelse. 

 Som erhvervsejendom (nuværende anvendelse) udgør dagsvær-
dien af grunden og fabrikken henholdsvis 300.000 og 140.000.

 Værdien som tom byggeplads klar til opførelse af boliger udgør 
550.000, når der tages hensyn til omkostninger til nedrivning af 
fabrikken og forberedelse af grunden. 

 Grunden skal derfor ud fra forudsætningen om højeste og bedste 
udnyttelse værdiansættes til 550.000 og bygningerne til 0, og 
dette gælder, uanset om virksomheden har tænkt sig at fortsætte 
den nuværende anvendelse eller anvende grunden til boligformål. 

Det er EY’s opfattelse, at denne metode kan være misvisende, hvis den 
højeste og bedste udnyttelse er ekstrem eller urealistisk. Ved værdiansæt-
telse til dagsværdi efter højeste og bedste udnyttelse bliver oplysningskra-
vet om de centrale forudsætninger, der er anvendt ved dagsværdimålingen 
efter § 58 a, derfor særligt relevant.

5 .7 Særlige forhold ved dagsværdiansættelse  
af finansielle instrumenter
Loven fastslår, hvilke finansielle instrumenter der skal måles til dagsværdi, 
og hvordan dagsværdien i givet fald skal måles. Salgsværdien af et aktiv 
eller en forpligtelse skal måles ud fra markedets salgsværdier på aktivets 
eller forpligtelsens enkelte bestanddele, hvis der ikke umiddelbart kan iden-
tificeres en salgspris for det samlede aktiv eller den samlede forpligtelse. 

Loven præciserer i lighed med IFRS 13, at det er muligt at måle dagsvær-
dien for finansielle instrumenter på baggrund af markedets salgsværdier 
for tilsvarende aktiver eller forpligtelser.

IFRS 13 kræver, at en virksomhed skal tage hensyn til sin egen kreditrisiko, 
når dagsværdien af et finansielt instrument skal måles. Dette kan især have 
væsentlig effekt, fx ved måling af finansielle forpligtelser til dagsværdi.

Hensynet til kreditspænd er en særligt aktuel problemstilling i forhold til 
værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi, hvilket Erhvervsstyrelsen 
præciserer i et notat fra 2021, som er nærmere behandlet nedenfor og i 
kapitel 22 Afledte finansielle instrumenter.

EKSEMPEL 

Som vi ser det

Mulighed for anvendelse af 
tilnærmet salgsværdi for 
finansielle instrumenter, 
§ 37, stk. 1, 3. pkt.

Hensynet til kreditspænd
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Dagsværdier skal i henhold til IFRS 13 som tidligere nævnt opgøres med 
udgangspunkt i en hypotetisk transaktion mellem markedsdeltagere, hvor 
det antages, at forpligtelsen overføres til en anden markedsdeltager, som 
har til hensigt at opfylde forpligtelsen. 

Når dagsværdien af en finansiel forpligtelse måles, skal virksomhedens 
egen kreditrisiko inkluderes i værdiansættelsen, hvilket kan illustreres med 
følgende eksempel:

 Antag at virksomhed A og virksomhed B hver indgår en låneaftale, 
hvor de forpligter sig til at betale 500 USD om 5 år mod at modtage 
en up-front betaling i dag. Virksomhed A har en kreditrating på BBB 
og kan låne til 6 % p.a. Virksomhed B har en kreditrating på B og kan 
låne til 12 % p.a.

 Nutidsværdien af A’s og B’s forpligtelser vil være henholdsvis 
374 USD og 284 USD. Det betyder, at virksomhed A og B modtager 
henholdsvis 374 USD og 284 USD ved indgåelsen af kontrakten.

 Dagsværdien af ovenstående kontrakter inkluderer virksomhedens 
egen kreditrisiko, og dagsværdien ved indgåelsen af kontrakten for 
virksomhed A og B vil derfor være henholdsvis 374 USD og 284 USD.

Erhvervsstyrelsen udsendte i 2021 et notat om behandlingen af rente-
swaps i årsregnskabet. Notatet, der præciserer opgørelsen af dagsværdi af 
renteswaps til brug for årsrapporter, er ved redaktionens afslutning senest 
opdateret i juli 2021.

Virksomheder, som aflægger årsrapport efter bestemmelserne i årsregn-
skabslovens regnskabsklasse B-D, skal måle renteswaps til dagsværdi, jf. 
§ 37, og notatet beskriver relevante overvejelser i den forbindelse. 

Notatet præciserer bl.a., at IFRS 13 skal anvendes som fortolkningsgrund-
lag under loven. Efter IFRS 13 er virksomhedens egen kreditrisiko et 
væsentligt element i værdiansættelsen af finansielle instrumenter til 
dagsværdi, og virksomheden skal, hvor det er væsentligt, reducere dags-
værdien af en renteswap til den værdi, som dens modpart er villig til at over-
drage sit tilgodehavende hos virksomheden til. I flere tilfælde kan virksom-
heden derfor ikke anvende den af banken opgjorte dagsværdi (basisvær-
dien), hvilket hidtil har været praksis for mange virksomheder ved måling af 
renteswaps til dagsværdi. 

Virksomheder i regnskabsklasse A, fx personligt drevne virksomheder og 
andelsboligforeninger, er dog ikke forpligtede til at måle renteswaps til 
dagsværdi. Disse virksomheder skal fastlægge en regnskabspraksis i over-
ensstemmelse med lovens grundlæggende bestemmelser m.v. Det kan fx 
være kostpris, basisværdi (den værdi, banken har opgjort) eller dagsværdi.

EKSEMPEL 

Erhvervsstyrelsens notat 
om behandlingen af rente-
swaps i årsregnskabet   
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Selvom styrelsens notat specifikt omhandler renteswaps, er det EY’s opfat-
telse, at tilsvarende overvejelser er relevante i forbindelse med dagsværdi-
ansættelse af andre afledte finansielle instrumenter. 

Se mere om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps og andre 
afledte finansielle instrumenter i kapitel 22 Afledte finansielle instrumenter.

5 .8 Præsentation og oplysninger
Der skal i anvendt regnskabspraksis redegøres for indregningsmetoder og 
målegrundlag. Virksomheder, der måler aktiver eller forpligtelser til dags-
værdi, jf. §§ 37, 37 a og 38, skal i anvendt regnskabspraksis oplyse om 
anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved beregning af dags-
værdien, når denne ikke opgøres på grundlag af observationer på et aktivt 
marked.

Oplysningskravet i § 53 gælder, når måling til dagsværdi er foretaget på 
basis af en tilnærmet salgsværdi, svarende til niveau 3 i dagsværdihierar-
kiet i IFRS 13. Der skal således ikke gives oplysninger om børsnoterede vær-
dipapirer (niveau 1), som er målt til børskursen på balancedagen, eller 
afledte finansielle instrumenter, der typisk måles til dagsværdi på niveau 2. 
Erhvervsstyrelsen har dog tilkendegivet, at det efter deres opfattelse kan 
være nødvendigt at oplyse om værdiansættelsesmetoder og centrale for-
udsætninger, også på niveau 2, afhængigt af omfanget af ikke-observer-
bare input. 

Oplysningerne vil ofte være relevante for investeringsejendomme, som 
måles til dagsværdi efter § 38. Målingen vil ofte i praksis være baseret på 
en model, typisk en DCF-model (Discounted Cash Flow-model), hvor der ind-
går væsentlige ikke-observerbare input, svarende til at dagsværdimålingen 
foretages på niveau 3. 

Endvidere skal andre relevante oplysninger, som konkret skønnes nødven-
dige for regnskabsbrugeren, fremgå af oplysningerne i årsregnskabet.

IFRS 13 indeholder en række specifikke oplysningskrav til virksomheder, 
som måler deres aktiver eller forpligtelser til dagsværdi. IFRS 13 kan anven-
des som vejledning til, hvordan lovens oplysningskrav i § 53, stk. 2, nr. 1, a), 
kan opfyldes.

Det er EY’s opfattelse, at virksomheden skal oplyse, hvis den anvendte 
beregningsmodel er ændret i forhold til sidste regnskabsår og årsagen her-
til.

Virksomheder i regnskabsklasse B-D skal derudover give en række oplys-
ninger for aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi efter §§ 37, 37 a 
og 38. Oplysningskravet efter § 58 a, stk. 1, gælder for alle aktiver og for-

Som vi ser det

Anvendt  regnskabs praksis,  
§ 53

Som vi ser det

Oplysning om dagsværdier, 
§ 58 a, stk. 1 
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pligtelser, der måles til dagsværdi efter de nævnte bestemmelser, uanset 
hvilket niveau i dagsværdihierarkiet aktiverne og forpligtelserne tilhører.

For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, skal 
oplyses:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret
• Årets ændringer, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen
• Årets ændringer, der er indregnet i dagsværdi reserven under egenka-

pitalen, jf. § 49, stk. 3. 

Notekravet gælder bl.a. for følgende balanceposter:
►• ►Investeringsejendomme til dagsværdi med regulering over resultatop-

gørelsen 
►• ►Børsnoterede aktier og obligationer
►• ►Unoterede værdipapirer, der er valgt målt til dagsværdi
►• Kapitalandele i kapitalinteresser til dagsværdi med regulering over 

resultatopgørelsen
►• ►Afledte finansielle instrumenter, fx renteswaps og valutaterminsforret-

ninger.

Det fremgår desværre ikke helt tydeligt af selve loven, at notekravet alene 
omfatter urealiserede gevinster og tab, fordi det knytter sig til ultimo-
beholdningen, dvs. regnskabsposter der indgår i ultimobalancen. Lovbe-
mærkningerne til bestemmelsen anfører dog mere specifikt, at der skal 
oplyses om gevinster og tab, som ikke er realiserede. 

 
 
 
 
t .kr .

Børs-
noterede  

aktier

Børs-
noterede 
obliga-
tioner

Afledte  
finansielle 

instru-
menter

Investe-
ringsejen-
domme, 
kontor

Investe-
ringsejen-
domme, 

bolig

Biologiske 
aktiver, 
gran-

plantage
Dagsværdi, ultimo 1.205 4.555 236 13.151 23.871 12.345
Værdireguleringer i  
resultatopgørelsen -69 348 120 -2.409 3.423 1.561
Ændringer, der er  
indregnet i reserve for 
sikringstransaktioner - - 80 - - -
Dagsværdiniveau1 1 1 2 3 3 3

1) Loven stiller ikke krav om oplysning om dagsværdiniveau.  

For dagsværdimålinger foretaget på niveau 3 (og i visse tilfælde niveau 2) 
gælder yderligere oplysningskrav om centrale forudsætninger, hvilket er 
nærmere beskrevet nedenfor.

Begrebet ”kategori” er ikke defineret i loven, men skal forstås som de akti-
ver eller forpligtelser, som det på grund af fælles karakteristika vil være 
naturligt at vurdere samlet. For eksempel vil børsnoterede aktier kunne 
anses for en kategori, mens det for investeringsejendomme vil være afgø-

Regnskabsposter omfattet 
af notekravet

EKSEMPEL 

Begrebet ”kategori”
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rende, om ejendommene har de samme karakteristika. Er der fx tale om 
boligejendomme og indkøbscentre, vil der være tale om to forskellige kate-
gorier af investeringsejendomme. 

De mest anvendte kategorier, der måles til dagsværdi efter §§ 37 og 38, må 
i praksis antages at være finansielle aktiver som fx aktier, obligationer, pan-
tebreve, afledte finansielle instrumenter samt investeringsejendomme og 
biologiske aktiver. Som nævnt kan der i visse situationer være behov for en 
yderligere opdeling i kategorier. 

Oplysningskravet gælder også for finansielle forpligtelser, hvis finansielle 
forpligtelser måles til dagsværdi, enten fordi de anses som en handelsbe-
holdning, eller fordi de måles til dagsværdi, fordi finansielle forpligtelser er 
effektivt sikret, jf. § 37 a. 

Oplysningerne om ændringer i dagsværdierne har til formål at give regn-
skabsbrugerne et indblik i, hvordan urealiserede værdireguleringer har 
påvirket årets resultat og egenkapitalen. Loven stiller ikke krav om at oplyse 
dagsværdien primo, ligesom der heller ikke er krav om at oplyse om realise-
rede gevinster og tab.

Der er heller ikke krav om at oplyse om de akkumulerede værdireguleringer, 
som over tid er blevet indregnet i resultatopgørelsen. Det vil således ikke 
umiddelbart være muligt at udlede af årsregnskabet, hvor stor en andel af 
en regnskabspost, som består af indregnede urealiserede værdiregulerin-
ger, medmindre der er tale om langfristede aktiver i regnskabsklasse C- og 
D-virksomheder, hvor oplysningen formentlig kan udledes af anlægsno-
terne, jf. § 88.

Ovenstående oplysninger behøver ikke at fremgå af noterne, hvis oplysnin-
gerne fremgår tydeligt af årsregnskabets primære opgørelser, fx resultat-
opgørelse og/eller balance.  

Oplysningskravet om årets ændringer, der er indregnet i dagsværdireser-
ven under egenkapitalen, jf. § 49, stk. 3, vil alene omfatte afledte finansielle 
instrumenter, der anvendes til regnskabsmæssig sikring, og som derfor 
værdireguleres direkte over egenkapitalen. 

Virksomheder i regnskabsklasse B-D skal oplyse om de centrale forudsæt-
ninger, der er anvendt ved beregning af dagsværdien, når dagsværdien er 
opgjort som en tilnærmet salgsværdi på grundlag af almindeligt accepte-
rede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Oplysningskravet gælder  
som udgangspunkt, når dagsværdien er beregnet på grundlag af niveau 
3-input, men Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at oplysningerne også 
kan være relevante ved måling på niveau 2.

Oplysningskrav om  
centrale forudsætninger 
anvendt ved dagsværdi-
måling,  
§ 58 a, stk. 2
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Oplysningskravet gælder alene ved dagsværdimåling, jf. §§ 37, 37 a og 38, 
dvs. for finansielle instrumenter, investeringsejendomme og biologiske 
aktiver, men ikke for fx immaterielle og materielle aktiver samt kapitalan-
dele i dattervirksomheder, associerede og fællesledede virksomheder, der 
måles til dagsværdi, jf. § 41. 

Det kan undre, at oplysningskravet alene gælder for aktiver og forpligtelser, 
der måles til dagsværdi i henhold til §§ 37, 37 a og 38 og ikke eksempelvis 
immaterielle og materielle aktiver og kapitalandele i dattervirksomheder, 
associerede og fællesledede virksomheder, der måles til dagsværdi, jf. § 41, 
hvor kravet om oplysning om værdiansættelsesmetoder og centrale forud-
sætninger for opgørelsen af dagsværdi vil være lige så relevant.

Virksomheden skal ikke specifikt oplyse om følsomheden ved eventuelle 
ændringer i de centrale forudsætninger. Det vil dog efter EY’s opfattelse 
være hensigtsmæssigt, at virksomheden oplyser om ændringer i dagsvær-
dien ved sandsynlige ændringer i de centrale forudsætninger, da dette er en 
relevant information for regnskabsbruger og en basal del af oplysningskra-
vene for dagsværdier, som ikke er opgjort på baggrund af observerbare 
input.

Der skal som udgangspunkt gives oplysning om alle de forudsætninger, som 
er nødvendige for, at regnskabsbrugeren selvstændigt kan vurdere virk-
somhedens beregninger.

For investeringsejendomme, som ofte måles til dagsværdi ved hjælp af en 
DCF-model, betyder kravet, at der skal oplyses om fx diskonteringsrente, 
forventet inflation, tomgang i ejendommen m.v. Det skal også oplyses, 
hvordan der tages højde for forventet inflation, ændringer i huslejeniveau, 
vedligehold m.v.

Dette er oplysninger, som er nødvendige, for at regnskabsbrugeren skal 
kunne forstå, hvilke faktorer som har påvirket dagsværdien, samt kunne 
vurdere, om regnskabsbrugeren er enig i de anvendte forudsætninger, eller 
om disse virker for optimistiske eller pessimistiske. Se mere om centrale for-
udsætninger vedrørende investeringsejendomme i afsnit 17.8 Præsenta
tion og oplysninger.

IFRS 13, der indeholder en række specifikke oplysningskrav til virksomhe-
der, som måler til dagsværdi, kan anvendes som vejledning til opfyldelse af 
lovens oplysningskrav. Standarden kan således eksempelvis give vejledning 
om identifikation af de enkelte elementer i en dagsværdiberegning og om 
forudsætningerne herfor.

Oplysningskravet gælder som udgangspunkt pr. aktiv eller forpligtelse. 
Oplysningerne kan dog gives samlet for en kategori eller en gruppe af akti-

Som vi ser det
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ver, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i katego-
rien henholdsvis gruppen af aktiver ikke afviger væsentligt indbyrdes.

Til yderligere inspiration henvises til EY’s årsrapportmodeller, hvor der er 
indarbejdet et appendiks med eksempler på dagsværdioplysninger.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har langfristede finansielle 
aktiver, som indregnes til en højere værdi end dagsværdien, skal give oplys-
ning om aktivets dagsværdi, den indregnede værdi og årsagen til, at der 
ikke er foretaget nedskrivninger. Kravet er ikke relevant for aktiver, der 
måles til dagsværdi, men kan forekomme, hvis langfristede finansielle akti-
ver måles til kostpris, amortiseret kostpris eller efter den indre værdis 
metode. 

Alle tre ovenstående målemetoder er underlagt krav om nedskrivning ved 
indikation på værdiforringelse, og en regnskabsmæssig værdi, der er højere 
end dagsværdien, vil som udgangspunkt være en indikation på værdiforrin-
gelse, der udløser krav om at gennemføre en nedskrivningstest. I sådanne 
situationer vil oplysningskravet næppe blive relevant, hvis nedskrivningste-
sten fører til en nedskrivning. 

I andre situationer kan der være tale om kapitalandele i en børsnoteret virk-
somhed, som er enten en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, 
og hvor den regnskabsmæssige værdi er højere end børskursen. Der kan 
forekomme situationer, hvor en nedskrivningstest kan understøtte en 
højere regnskabsmæssig værdi i forhold til børskursen. Her vil oplysnings-
kravet være relevant. 

Endeligt kan der ved måling af børsnoterede finansielle aktiver til amortise-
ret kostpris forekomme situationer, hvor den regnskabsmæssige værdi vil 
være højere end børskursen, fordi målingen til amortiseret kostpris ikke 
tager hensyn til tilfældige udsving i børskursen, men alene kræver nedskriv-
ning ved konstateret tab som følge af forøget kreditrisiko.  

Såvel dagsværdien som den regnskabsmæssige værdi kræves oplyst. 
Dagsværdien skal beregnes efter hierarkiet i § 37, stk. 1. Hvis der ikke kan 
beregnes en pålidelig dagsværdi, kan oplysningskravet ikke opfyldes. Her 
bør det i stedet oplyses, at dagsværdien ikke kan beregnes. Denne oplys-
ning er især relevant, hvis der er en formodning om, at den regnskabsmæs-
sige værdi overstiger dagsværdien.

Oplysningerne for ensartede grupper af kapitalandele kan gives samlet, 
medmindre separat oplysning er nødvendig for en forståelse af de enkelte 
forhold. 

Oplysning om lavere 
dagsværdi,  
§ 88 b
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Der skal endvidere gives oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til 
grund for antagelsen om, at den regnskabsmæssige værdi vil blive genind-
vundet.

Der er i loven implementeret krav om at præsentere en dagsværdireserve 
under egenkapitalen, der skal indeholde visse dagsværdireguleringer, som 
indregnes direkte på egenkapitalen. Bevægelserne på dagsværdireserven 
fra primo til ultimo skal specificeres, men dette oplysningskrav vil alene 
være aktuelt, hvis der ikke samtidig præsenteres en egenkapitalopgørelse, 
hvori reserven præsenteres. 

Formålet med reserven er alene en synliggørelse af værdireguleringer, der 
er indregnet direkte i egenkapitalen. Reserven, der også kan være negativ, 
er ikke udtryk for en selskabsretlig bindingspligt. Reserven skal præsente-
res i såvel koncernregnskabet som selskabsregnskabet. Se mere herom i 
afsnit 25.11 Reserver for sikringstransaktioner og valutaomregninger.

Dagsværdireserve, 
§ 55 a
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Kapitel 6  
Ledelsesberetning

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om ledelses beretning 
for kapitalselskaber Ja

Krav om ledelsesberetning 
for erhvervsdrivende fonde Ja Ikke relevant

Ledelsesberetningen skal præsentere en retvisende redegørelse for udviklingen i virksom hedens og, 
hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat 
og virksomhedens og eventuelt koncernens finansielle stilling. 

Kravene til ledelsesberetningen afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører. Eksem-
pler på lovens enkelte oplysningskrav kan ses i EY’s årsrapportmodeller, som kan findes på EY’s hjem-
meside.   

6 .1 Krav om ledelsesberetning
Loven stiller specifikt krav om en ledelsesberetning i årsrapporten for virk-
somheder i regnskabsklasse B, C og D.  

Det fremgår ikke direkte af loven, men i henhold til lovbemærkningerne til 
§ 76 a kan virksomheder i regnskabsklasse B dog undlade at præsentere en 
særskilt ledelsesberetning. Lovens specifikke krav til ledelsesberetningen 
for regnskabsklasse B kan alternativt præsenteres i noterne til årsregnska-
bet på betingelse af, at præsentationen i noterne fortsat sikrer, at årsrap-
porten udarbejdes på en overskuelig måde. Tilsvarende mulighed gælder 
ikke for regnskabsklasse C og D. 

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at oplysninger, der præ-
senteres i noterne fremfor i ledelsesberetningen, bliver omfattet af lovens 
kvalitetskrav til selve årsregnskabet og krav om revision, hvis virksomhe-
den er omfattet af revisionspligt. 

EY anbefaler ikke anvendelse af muligheden for at præsentere krav til ledel-
sesberetningen i noterne til årsregnskabet i regnskabsklasse B.  

Virksomheder i regnskabs-
klasse B kan placere kra-
vene til ledelsesberetnin-
gen i noterne 

Som vi ser det
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Lovens specifikke lovpligtige oplysningskrav til ledelsesberetningen afhæn-
ger af virksomhedens regnskabsklasse. Generelt gælder, at jo større virk-
somhed, jo større er kravene til ledelsesberetningens oplysninger.

I koncerner skal der også udarbejdes en ledelsesberetning for koncernen 
som helhed. Koncernens ledelsesberetning skal give oplysninger om kon-
cernen, som om koncernvirksomhederne tilsammen var én virksomhed.

I praksis ses ofte, at koncernens og modervirksomhedens ledelsesberet-
ning sammendrages. Bemærk, at det uden vanskeligheder for regnskabs-
bruger skal være muligt at finde relevante oplysninger for henholdsvis kon-
cernen og modervirksom heden i det foretagne sammendrag. Regnskabs-
kontrollen har i en kontrolsag fra 6. december 2010 præciseret, at kravene 
til oplysninger i en sammendraget ledelsesberetning, ud over omtale af for-
hold relevante for koncernen, også skal omtale forhold, der alene er rele-
vante for modervirksomheden. Det skal være tydeligt for regnskabsbruger, 
hvornår et forhold er relevant for hele koncernen eller kun for modervirk-
somheden.

Ledelsesberetningen er ikke omfattet af revisionspligt. Revisor skal i tilknyt-
ning til sin påtegning på årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab 
afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og et even tuelt koncernregnskab.

6 .2 Ledelsesberetningen skal præsentere en retvisende redegørelse
Ledelsesberetningen skal præsentere en retvisende redegørelse for de for-
hold, som beretningen indeholder, mens årsregnskabet og et eventuelt kon-
cernregnskab skal opfylde kravet om et retvisende billede. Ledelsesberet-
ningen skal endvidere opfylde lovens grundlæggende forudsætninger, som 
er omtalt nærmere i kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten.

Kravene til ledelsesberetningen er meget forskellige, alt efter hvilken regn-
skabsklasse, virksomheden er omfattet af. De forskellige krav til ledelsesbe-
retningen, afhængig af virksomhedens regnskabsklasse, skal bl.a. til-
godese, at mindre virksomheder ofte klarer deres kommunikation med virk-
somhedens interessenter på andre måder end via årsrapporten. Større 
virksomheder, herunder især børsnoterede virksomheder, har ofte større 
behov for at kommunikere med mange interessenter på en gang. Fælles for 
alle virksomheder er dog, at ledelses beretningen skal være retvisende.

Ledelsesberetningen må ikke præsentere oplysninger, som er i strid med 
koncern- eller årsregnskabet. Oplysningerne i ledel ses beret ningen må 
naturligvis ikke give en ensidig positiv fremstilling af virksomheden, men 
skal afspejle virksomhedens reelle situa tion. Fx skal oplysninger om for-
ventninger til fremtiden være ledelsens bedste bud og skal naturligvis 
kunne sandsynliggøres.

Kravene afhænger  
af regnskabsklasse

§ 128

Ikke omfattet af 
 revisionspligten, 
§ 135, stk. 5

Forskellige krav til 
 regnskabsklasserne

Ingen oplysninger i strid 
med årsregnskabet
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Da en række oplysninger i ledelsesberetningen i vid udstrækning bygger på 
skøn og vurderinger af den fremtidige udvikling, vil de i sagens natur ofte 
være mindre konkrete og pålidelige end regnskabsmæssige oplysninger i 
selve koncern- og/eller årsregnskabet. Dette skal dog ikke afholde ledelsen 
fra at præsentere disse oplysninger. Det skal derimod fremgå, på hvilket 
grundlag der er udøvet skøn, og i denne forbindelse kan det være relevant 
at oplyse, hvordan udviklingen vil blive påvirket ved ændringer i væsentlige 
forudsætninger. 

Hvis der præsenteres særlige taloplysninger om historiske forhold, fx udvik-
lingen på et bestemt marked, skal disse oplysninger naturligvis opfylde 
lovens almindelige kvalitetskrav.

Ledelsesberetningen skal kun præsentere oplysninger, som er rele vante for 
regnskabsbrugeren i henhold til den grundlæggende forudsætning om 
væsentlighed. Det betyder bl.a., at ledelsen skal undlade at omtale en 
række krav, som fx usikkerheder ved indregning og måling, usædvanlige 
forhold eller væsentlige begivenheder efter balancedagen, hvis disse for-
hold ikke er relevante i det pågældende regnskabsår. 

Ledelsesberetningen skal således også alene præsentere omtale af virk-
somhedens påvirkning på det eksterne miljø, hvis der er en særlig påvirk-
ning af miljøet. Servicevirksomheder har sjældent en væsentlig påvirkning 
af det eksterne miljø, hvorfor det sjældent vil være relevant at omtale dette 
i ledelsesberetningen. Hvis virksomheden ikke har forsknings- eller udvik-
lingsaktiviteter, vil dette heller ikke være relevant at omtale.

Oplysningerne i ledelsesberetningen må ikke være ensidigt positive og give 
en fordrejet fremstilling af virksomheden og dennes forhold. Vurderes et 
forhold som relevant for regnskabsbrugeren, skal såvel positive som nega-
tive aspekter omtales.

Oplysningerne i ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med 
årsrapportens finansielle dele (årsregnskabet og et eventuelt koncernregn-
skab), så der skabes sammenhæng mellem ledelsens redegørelse for udvik-
lingen i virksomheden og den udvikling, som årsregnskabet udviser. 

Som det fremgår af lovens krav til indholdet af en ledelsesberetning, skal 
beretningen indeholde en beskrivelse af usikkerheder om going concern, 
usikkerheder om indregning og måling af aktiver og forpligtelser, usædvan-
lige forhold og af begivenheder efter balancedagen, når dette er væsentligt 
for regnskabsbrugerens forståelse af den samlede årsrapport.

Lovens kvalitetskrav om, at ledelsesberetningen isoleret set skal give en 
retvisende redegørelse, og at årsregnskabet isoleret set skal give et retvi-
sende billede, medfører, at ovenstående væsentlige oplysninger som 

Kun oplysninger om 
 relevante forhold

Oplysningerne skal  
være neutrale

Sammenhænge  
til  årsrapportens 
 talmæssige dele

Særligt om oplysninger  
om usikkerheder m.v. 

Behov for gentagelser i 
 beretningen og i noterne
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udgangspunkt skal gengives i både ledelsesberetningen og i noterne til års-
regnskabet og kan under hensyntagen til forholdenes væsentlighed med 
fordel præsenteres forrest i noterne til årsregnskabet. 

Ovenstående oplysningskrav om væsentlige usikkerheder m.v. i såvel ledel-
sesberetningen som i noterne kan resultere i gentagelser i årsrapporten. 
Finder virksomheden, at gentagelser er uhensigtsmæssige og påvirker 
overblikket i årsrapporten, kan der enten i ledelsesberetningen eller i 
noterne til årsregnskabet foretages en krydsreference fra note x til et spe-
cifikt afsnit i ledelsesberetningen, alternativt en krydsreference fra et spe-
cifikt afsnit i ledelsesberetningen til note x. 

EY anbefaler, at oplysninger om væsentlige usikkerheder m.v. beskrives fyl-
destgørende i noterne til årsregnskabet, og at der i ledelsesberetningen 
gives et dækkende koncentrat heraf samt en tydelig henvisning til noterne 
for yderligere information.

6 .3 Ledelsesberetning for regnskabsklasse B 
Kravet om ledelsesberetning for B-virksomheder omfatter en beskrivelse af 
virksomhedens væsentligste aktiviteter og en redegørelse for eventuelle 
væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Af væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske for-
hold vil kunne nævnes:
• Ændring i aktiviteter, fx fra produktions- til handelsvirksomhed.
• Omstrukturering og/eller rekonstruktion.
• Tilkøb/frasalg af virksomheder.
• Usikkerhed om going concern.
• Ændringer i anvendt regnskabspraksis eller væsentlige fejl.
• Væsentlige ændringer i kapitalstruktur.
• Væsentlige begivenheder efter balancedagen.
• Omlægning af regnskabsår.

Årsregnskabet kan i visse situationer være væsentligt påvirket af usikkerhe-
der om going concern, usikkerheder om indregning og måling, usædvanlige 
forhold samt væsentlige begivenheder efter balancedagen. Som følge af, at 
ledelsesberetningen ikke er omfattet af revisionspligt, skal sådanne væsent-
lige oplysninger ligeledes præsenteres i noterne til årsregnskabet.

For at undgå uhensigtsmæssige gentagelser i henholdsvis noter og ledel-
sesberetning kan virksomheden med fordel krydshenvise fra ledelsesberet-
ningens specifikke relevante afsnit til specifikke noter eller vice versa. Som 
beskrevet ovenfor er det dog EY’s anbefaling, at oplysninger beskrives fyl-
destgørende i noterne til årsregnskabet, og at der i ledelsesberetningen 
gives et dækkende sammendrag heraf og en tydelig henvisning til noterne    
for yderligere information.

Anvendelse af 
 krydsreferencer

Som vi ser det

§ 76 a
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Lovens krav om oplysninger om køb og salg af egne kapitalandele skal som 
udgangspunkt præsenteres i ledelsesberetningen. Dette er en uhensigts-
mæssig konsekvens af, at oplysninger om egne kapitalandele som følge af 
totalharmoniseringen i EU’s regnskabsdirektiv af den finansielle del af års-
rapporten for regnskabsklasse B-virksomheder ikke længere må kræves i 
noterne. Da lovgiver i Danmark fortsat har vurderet, at denne oplysning er 
væsentlig for årsrapporten, skal oplysningskravet præsenteres i ledelses-
beretningen.

Virksomheder kan dog fortsat frivilligt vælge at oplyse om kravet i noterne 
til årsregnskabet. 

Efter EY’s opfattelse hører oplysninger om egne kapitalandele ikke naturligt 
hjemme i en ledelsesberetning, hvorfor vi anbefaler, at sådanne oplysnin-
ger fortsat præsenteres i noterne til årsregnskabet.

Se yderligere om oplysningskravet i kapitel 35 Egne kapitalandele.

Regnskabsklasse B-koncerner, som frivilligt aflægger koncernregnskab, 
skal ligeledes udarbejde en ledelsesberetning for koncernen. Koncernregn-
skabet skal i givet fald alene opfylde oplysningskravene til ledelsesberetnin-
gen for regnskabsklasse B.

6 .4 Yderligere krav til ledelsesberetningen for erhvervsdrivende fonde
Erhvervsdrivende fonde skal, ud over gældende krav for kapitalselskaber, 
udarbejde en ledelsesberetning indeholdende: 
• Redegørelse for god fondsledelse
• Redegørelse for fondens uddelingspolitik.

Ovenstående krav gælder for alle erhvervsdrivende fonde, uanset regn-
skabsklasse.

Lovens udgangspunkt er, at begge redegørelser præsenteres i ledelsesbe-
retningen, men loven tillader som et alternativ, at redegørelserne kan præ-
senteres i noterne til årsregnskabet. Hvis redegørelserne vælges præsente-
ret i noterne, vil redegørelserne være omfattet af revisionspligt, da årsregn-
skaber for erhvervsdrivende fonde, uanset størrelse og regnskabsklasse, 
altid er omfattet af revisionspligt.

Som alternativ kan redegørelserne i stedet offentliggøres på fondens hjem-
meside. Det skal oplyses i ledelsesberetningen eller i noterne i årsrappor-
ten, hvis fonden har valgt at offentliggøre en eller begge redegørelser på 
fondens hjemmeside. URL-adressen, hvor rede gørelsen er offentliggjort, 
skal oplyses i tilknytning til oplysningen. 

Der stilles endvidere en række yderligere formaliakrav ved offentliggørelse 
af redegørelserne på fondens hjemmeside. For yderligere uddybning af 

§ 77

Som vi ser det

§§ 77 a og 77 b

Tilladt alternativ placering 
i noterne til årsregnskabet

Mulighed for offentlig-
gørelse på fondens  
hjemmeside
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disse krav henvises til bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021 om offent-
liggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. 

Alle bestyrelser i erhvervsdrivende fonde skal udarbejde og offentliggøre 
en redegørelse for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne for god 
fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse.

Selve udarbejdelsen af redegørelsen for god fondsledelse er reguleret i lov 
om erhvervsdrivende fonde § 60, hvortil der henvises.

Lovgiver har vurderet et særligt behov for offentlighed omkring ledelsen i 
erhvervsdrivende fonde. Indførelsen af kravet for erhvervsdrivende fonde 
er inspireret af det tilsvarende oplysningskrav for børsnoterede virksomhe-
der i § 107 b. Bestemmelsen er dog tilpasset de særlige forhold for de 
erhvervsdrivende fonde. Bl.a. er det forudsat, at alle fonde, uanset stør-
relse og regnskabsklasse, er underkastet det samme kodeks for god fonds-
ledelse. 

Redegørelsen for god fondsledelse skal præsenteres samlet og skal 
omhandle situa tionen i regnskabsåret. 

Komitéen for god Fondsledelse har i 2020 offentliggjort et opdateret sæt af 
anbefalinger for god fondsledelse, der kan findes på hjemmesiden  
godfondsledelse.dk/anbefalinger. Formålet med Anbefalingerne for god 
Fonds ledelse er at bidrage til, at ledelsen varetager fondens formål og inte-
resser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af 
erhvervsdrivende fonde.

Rapporteringskravet om god fondsledelse i § 77 a skal i henhold til lovbe-
mærkningerne ske på grundlag af det såkaldte ”følg eller forklar-princip”. 
Det indebærer efter EY’s opfattelse, at erhvervsdrivende fonde burde 
kunne nøjes med at rapportere om de anbefalinger, som fondens ledelse 
har valgt IKKE at følge. I tilknytning til de anbefalinger, der ikke følges, skal 
fondens ledelse angive, hvordan de i stedet har valgt at indrette sig. 
Erhvervsstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at der altid skal afrappor-
teres på samtlige anbefalinger, uanset om de følges eller ikke følges. Efter 
EY’s opfattelse tilfører det næppe nogen værdi specifikt at anføre, at en 
anbefaling følges fremfor en rapportering, der alene dækker fravigelser.

Erhvervsdrivende fonde skal ligeledes præsentere en redegørelse for fon-
dens uddelingspolitik. Bestemmelsen har til hensigt at styrke offentlighe-
dens indsigt i de erhvervsdrivende fondes uddelinger.

Redegørelsen for uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbej-
det strategi samt retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelin-
ger fra fonden. Uddelingspolitikken kan i henhold til lovbemærkningerne 

Redegørelse for god  
fondsledelse, 
§ 77 a

Anbefalingerne for god 
fondsledelse

Som vi ser det

Redegørelse for fondens 
uddelingspolitik, 
§ 77 b

https://godfondsledelse.dk/anbefalinger
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ikke være en afskrift af vedtægten, men skal være en uddybning af, hvordan 
fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger m.v.

Erhvervsdrivende fonde skal som en del af redegørelsen for fondens udde-
lingspolitik oplyse, hvilke hovedkategorier bestyrelsen i regnskabsåret har 
foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til de enkelte hoved-
kategorier, medmindre bestyrelsen har indarbejdet legatarfortegnelsen i 
årsrapporten. Det er bestyrelsen, der fastlægger, hvilke hovedkategorier 
der vil være relevante at opdele uddelingerne i.

Hvis der i en erhvervsdrivende fonds vedtægt er angivet flere uddelingsfor-
mål, skal der som minimum være en hovedkategori for hvert af uddelings-
formålene. Hvis uddelingsformålet er meget bredt formuleret, eksempelvis 
støtte af almenvelgørende formål, skal der ske en specifikation af udde-
lingsformålet i hovedkategorier.

Der bør så vidt muligt være kontinuitet i de angivne hovedkategorier i års-
rapporterne, så det er muligt for regnskabsbrugerne at sammenligne udde-
lingerne m.v. over en flerårig periode.

Typiske hovedkategorier kunne være uddelinger til sociale formål, forsk-
ning, kultur og uddelinger til stifterfamilien. Opdelingen vil dog altid 
afhænge af den konkrete fonds forhold, herunder ikke mindst fondens ved-
tægt.

En legatarfortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden i regn-
skabsåret skal indberettes til Erhvervsstyrelsen sammen med indberetnin-
gen af fondens årsrapport. Legatarfortegnelsen skal i modsætning til udde-
lingspolitikken med opdelingen af uddelingerne i hoved kategorier være helt 
konkret med angivelse af navn m.v. på de enkelte modtagere. 

Legatarfortegnelsen skal som udgangspunkt alene indberettes til Erhvervs-
styrelsen. Der er således ikke krav om, at legatarfortegnelsen skal offentlig-
gøres sammen med årsrapporten eller skal indarbejdes i årsrapporten. Hvis 
legatarfortegnelsen alene skal være til fondsmyndigheden, skal legatar-
fortegnelsen således udarbejdes som et selvstændigt dokument.

Hvis legatarfortegnelsen indarbejdes som en integreret del af årsrappor-
ten, vil oplysningerne blive offentliggjort sammen med resten af årsrappor-
ten. Hvis legatarfortegnelsen indarbejdes i årsrapporten, skal bestyrelsen 
dog fortsat redegøre for sin uddelingspolitik, men skal i så fald ikke nødven-
digvis opdele uddelingerne i hovedkategorier.

Årets uddelinger i  
hovedkategorier

Krav om legatar-
fortegnelse

Selvstændig legatar-
fortegnelse

Legatarfortegnelse i  
årsrapporten
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6 .5 Yderligere krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C 
(mellem)
Ledelses beretningen for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem) skal 
præsentere følgende:
• Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter.
• Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt 

muligt med beløbs an givelse.
• Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have på virket indregningen 

eller må lingen, så vidt mu ligt med beløbsangivelse.
• Redegørelse for udviklingen i virksomhedens ak ti vi teter og økonomiske 

forhold.
• Beskrivelse af virksomhedens forventede ud vik ling, herunder særlige 

forud sæt ninger og usikre fak torer, der er lagt til grund for beskri velsen.
• Beskrivelse af virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig 

betydning for den fremtidige ind tje ning.
• Beskrivelse af virksomhedens påvirkning af det eks terne miljø og foran-

staltninger til forebyggelse, re duktion eller afhjælpning af  ska der herpå.
• Beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virk som  heden.
• Omtale af filialer i udlandet.
• Hvis det er væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtel-

ser, finansielle stilling og resultat, skal ledelsesberetningen indeholde:
- Beskrivelse af virksomhedens mål og politikker for styring af finan-

sielle risici, herunder virksomhedens politik for sikring af alle større 
grupper af planlagte transaktioner, for hvilke der anvendes sikring.

- Beskrivelse af virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med 
mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likviditet og penge-
strømme.

• Beskrivelse af årets resultat sammenholdt med tid li gere udmeldte for-
ventninger, herunder begrundelse for eventuelle afvigelser.

• 5-års hoved- og nøgletal.

Herudover stilles yderligere krav til indholdet af en ledelsesberetning for 
virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D, jf. afsnit 6.6 og 6.7.

Et årsregnskab skal indeholde en beskrivelse af usikkerhed om going con-
cern, usikkerhed ved indregning og måling, usædvanlige forhold og efter-
følgende begivenheder, når dette er væsentligt for regnskabsbrugerens 
forståelse af det retvisende billede af årsregnskabet. Denne beskrivelse vil 
mest hensigtsmæssigt kunne præsenteres i noterne til årsregnskabet og 
kan med fordel gives forrest i årsregnskabets noteapparat. De samme 
oplysninger fremgår af kravene til indholdet i ledelsesberetning. 

Ifølge lovens krav skal forholdene beskrives i både ledelsesberetningen og  
årsregnskabet, men kan opfyldes med krydshenvisning i ledelsesberetnin-
gen eller årsregnskabet, uden at dette påvirker hverken det retvisende bil-
lede af årsregnskabet eller den retvisende redegørelse af ledelsesberetnin-
gen. EY anbefaler derfor, at sådanne væsentlige forhold beskrives fyldest-

Krav til ledelses-
beretningen,  
§§ 99, 100 og 101

Præsentation

Som vi ser det 
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gørende i noterne til årsregnskabet, og at der i ledelsesberetningen gives et 
dækkende koncentrat heraf samt en tydelig henvisning til noterne for yder-
ligere information.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter
Beskrivelsen af virksomhedens væsentligste aktiviteter skal være tilstræk-
kelig detaljeret til, at regn skabsbruger får information om virksomhedens 
ak ti viteter og bl.a. på denne baggrund kan vur de re virksomhedens strategi 
og forretningsmæssige potentiale samt de tilknyttede driftsmæssige risici. 
Det opnås fx ved en beskrivelse af de væsentligste produkter og ydelser, 
som genererer virksomhedens omsætning.

Usikkerhed ved indregning eller måling
Der skal gives en beskrivelse af væsentlige usikkerheder, som har haft 
betydning for indregning eller måling af regnskabsposterne i årsregnska-
bet. Usikker hederne kan bestå i manglende muligheder for at indhente nød-
vendige oplysninger eller usikkerheder i forbindelse med frem tidige for-
hold, som eksempelvis udfaldet af en retssag af væsentlig betydning, eller 
udvikling i forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, men som har 
afgørende betydning for målingen af virksom hedens aktiver. Et eksempel 
herpå kunne være væsentlige usikkerheder i forbindelse med en af ledelsen 
udarbejdet nedskrivningstest.

Så vidt det er muligt, skal den beløbsmæssige betydning angives.

Usædvanlige forhold der kan have  
påvirket indregning og/eller måling
Det skal gives oplysninger om eventuelle særlige eller usædvanlige forhold, 
som har eller kan have medført et usædvanligt resultat i enten positiv eller 
negativ retning.

Det skal anføres, hvis en stigning i omsætningen og virksomhedens resultat 
antages at være forbigående, fordi stigningen hovedsagelig skyldes en 
enkeltstående ordre af usædvanlig størrelse. Omvendt skal det ligeledes 
anføres, når en nedgang i omsætning og resultat antages at være af midler-
tidig karakter, fordi nedgangen skyldes omstændigheder, som ikke vil 
påvirke drifts resultatet på længere sigt, fx finansiel  krise, usædvanlige 
afsætningsvanskeligheder på grund af restriktioner, omlægning af produk-
tionen m.v.

Der kan tillige være tale om væsentlige resultatpåvirkninger, fx større 
engangs indtægter eller engangsomkostninger eller tilsvarende udeblivelse 
af indtægter eller omkostninger, fx resultatpåvirkning afledt af COVID-
19-pandemien. I den forbindelse bør kravet om oplysning af særlige poster 
overvejes, jf. § 67a.

§ 99, stk. 1, nr. 1

§ 99, stk. 1, nr. 2

§ 99, stk. 1, nr. 3
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I beskrivelsen skal anføres, om de usædvanlige forhold forventes at være af 
midlertidig eller varig karakter, og så vidt muligt skal den beløbsmæssige 
betydning for årsrapporten angives.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
Det er af essentiel betydning, at ledel ses beret ningen præsenterer en 
på lidelig redegørelse for den økonomiske udvikling, her under den regn-
skabs mæs sige effekt af årets begivenheder. Det indebærer, at der skal 
redegøres for interne og eksterne forhold, der har påvirket drift, beskæfti-
gelse, investeringsomfang, kapitaldannelse m.v. og dermed har påvirket 
den udvikling, som årsrapportens tal afspejler. Alle forhold af væsentlig 
økonomisk betydning skal berøres på en fyldestgørende måde.

Det kan herunder også være relevant at omtale forhold, som endnu ikke kan 
aflæses i regnskabets resultatopgørelse og balance. Det kan fx være indgå-
else af nye købs- eller salgskontrakter, hvor levering vil finde sted i det kom-
mende år.

Den forventede udvikling
Ledelsesberetningen skal beskrive virksomhedens forventede udvikling, 
herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt 
til grund for beskrivelsen. Beskri velsen skal som udgangspunkt omfatte det 
kommende regnskabsår.

Beskrivelsen skal indeholde niveauangivelse for væsentlige hovedtal såsom 
nettoomsætning og forventet resultat eventuelt som et interval. Erhvervs-
styrelsen har tidligere udtalt, at det ikke er tilstrækkeligt eksempelvis at 
angive, at der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Oplysninger om særlige forudsætninger m.v. skal være konkrete i  forhold til 
den enkelte virk somheds situation og kan eksempelvis omfatte:
• Valutakursudvikling
• Økonomisk udvikling på væsentlige markeder
• Markeds- eller produktudvikling
• Væsentlige miljøtilladelser.

Det er Erhvervsstyrelsens holdning, at der altid skal gives oplysninger om 
den forventede fremtidige udvikling, også i situationer præget af usikker-
hed som eksempelvis krisetider. I sådanne situationer vil det være sandsyn-
ligt, at oplysningerne om væsentlige hovedtal præsenteres som et interval, 
og at sådanne intervaller naturligvis vil være større i krisetider. Er der sær-
lige usikkerheder, skal de særlige forudsætninger oplyses, som vurderingen 
af oplysninger om den forventede udvikling baserer sig på. I visse situatio-
ner kan det være relevant at supplere oplysningerne med følsomhedsoplys-
ninger.

§ 99, stk. 1, nr. 4 

§ 99, stk. 1, nr. 5

Niveauangivelse



Kapitel 6 Ledelsesberetning 

106 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Videnressourcer
Virksomhedens vi den res sour cer skal beskrives, hvis le delsen vurderer, at 
videnressourcer er af særlig be tyd ning for virksomhedens frem tidige 
ud vikling.

Beskrivelsen kan holdes på et overordnet niveau eller være detaljeret i form 
af kvan ti tative oplysninger om for hold, som ledelsen finder relevante for 
be døm mel sen af videnressourcerne i virksomheden.

Mere detaljerede oplysninger om viden, videnkapital og med arbej der-
forhold bør ikke præsenteres i le del ses be ret nin gen, men kan i stedet præ-
senteres i en supplerende beretning til årsrapporten.  

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal, som omtalt nedenfor i 
afsnit 6.6, redegøre for deres forhold til samfundsansvar. Disse virksomhe-
der skal derfor sondre mellem oplysninger om videnressourcer og oplysnin-
ger i redegørelse for samfundsansvar. 

Loven angiver ikke, hvordan vi den res sour cer præcist afgrænses, og hvor-
dan be skri vel sen i øvrigt skal udarbejdes og præsenteres. Det er dog vig tigt 
at få markeret, at sådanne op lys nin ger kan være relevante for årsrappor-
ten.

På den baggrund er det for alle virksomheder nød vendigt at tage stilling til 
følgende:
• Hvornår videnressourcer har en sær lig betydning for virksomhedens 

fremtidige indtjening?
• Hvilke videnressourcer er der tale om?
• Hvordan skal videnressourcerne beskrives, så de i sam menhæng med 

den øvrige årsrapport giver et ret visende billede af virksomheden?

Kravet om beskrivelse af virksomhedens viden res sour cer kan vise sig at 
have vidtrækkende konsekvenser og rumme betydelige udfordringer for 
virk som he der ne. Vidt rækkende fordi videnressourcer i mange sam men-
hænge defineres så bredt, at ingen virksomheder reelt kan frasige sig deres 
strategiske betydning, og ud fordrende fordi der ikke fin des en egentlig 
standard at holde sig til, når det gælder af græns ning, beskrivelse og må ling 
af viden res sour cerne i regn skabs mæssig sammenhæng.

Beskri velse og måling af videnressourcerne for ud sætter grun d ige over-
vejelser af, hvad der udgør virk somhedens væsent  lige viden  ressourcer, og 
hvordan de indgår i virksomhedens aktiviteter. End videre skal overvejel-
serne kobles tæt til virksomhedens stra te gi ske og ledel ses  mæssige udfor-
dringer. Uden tæt kob ling til strategien og klar forankring i virksom heden, 
vil beskrivelsen af videnressourcerne fremstå løsrevet og næppe få den for-
ventede relevans for regn skabs bru ger ne.

§ 99, stk. 1, nr. 6

Ikke et videnregnskab

Strategiske og 
 ledelsesmæssige 
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Kravet om omtale af videnressourcer er relevant for mange virksomheder, 
herunder produktions virksomheder, der i nogen udstrækning skal omtale 
viden ressourcer, fx om knowhow og produktions  teknologi. Kravet vedrører 
dog særligt viden tunge virk som he der, som fx medicinal- eller it-virk som-
heder samt servicevirksomheder. 

Virksomhedens eksterne miljøpåvirkning
Virksomheden skal beskrive sin påvirkning af det eksterne miljø og foran-
staltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå. 
Kravet er principielt gældende for alle virksomheder i regnskabsklasse C og 
D, men gælder dog ikke virksomheder, der er omfattet af kravet om en rede-
gørelse for samfundsansvar i § 99 a og som samtidig har en politik for eks-
terne miljøforhold. I praksis betyder det, at virksomheder i regnskabsklasse 
C (mellem) fortsat er omfattet af kravet om oplysninger af eksterne miljø-
forhold, hvis relevant, ligesom virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D 
også fortsat er omfattet af oplysningskravet, hvis de ikke har nogen miljø-
politik og skal redegøre efter lovens følg eller forklar-princip.  

Virksomheder, der følger lovens følg eller forklar-princip og ikke har en mil-
jøpolitik, skal informere om deres eksterne miljø påvirkninger og foranstalt-
ninger til reduktion heraf. Det er le del sen, der skal vurdere, om der skal 
præsenteres oplysninger om eksterne miljøforhold i ledelsesberetningen 
for at opfylde lovens kra v om en retvisende redegørelse.

Det fremgår ikke af lovteksten og lovbemærkningerne, om der skal være 
særlig fo kus på beløbsmæssige op gørelser eller økonomisk virk ning af 
miljø risici m.v. Kravet om beskrivelse af virksomhedens miljø på virk ning 
anses for særlig relevant i miljøtunge virk som he der, men og så i andre virk-
somheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virk-
somheden, vil kravet have sin berettigelse.

Kravet vedrører det eksterne miljø og ikke fx virksomhedens interne 
arbejdsmiljø. 

Det er anført i lovbemærkningerne, at hvis virk som he  den ønsker at infor-
mere om både eksternt miljø og ar bejds mil jø, skal det ske på en sådan 
måde, at regnskabsbrugeren ikke er i tvivl om, hvad der vedrører henholds-
vis det ene og det andet.

Lovens krav til beskrivelse af eksterne miljøforhold omfatter ikke krav om et 
eventuelt mil jø regn skab med kvan titative informationer om art og mæng de 
af energi, vand og rå varer samt ud led nin ger, men en overordnet omtale af 
virksom hedens mil jø politik og -ledelse samt væsentlige mil jø god ken del ser. 
Herunder kan beskrivelsen indeholde den indvirkning, som dis se forhold 
har på virksomhedens forventede ud vik ling. 

§§ 99, stk. 1, nr. 7,  
og 99, stk. 3

Eksternt miljø

Ikke et miljøregnskab
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Eventuelle separate miljøregn skaber præsenteres i årsrapporten som en 
supplerende beretning.

Forsknings og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden
Der skal præsenteres oplysninger om virksomhedens forsk nings- og udvik-
lings ak ti viteter. Oplysningskravet er væsentligt i forhold til at vurdere virk-
somhedens fremtidige potentiale, og kravet retter sig mod virksomheder, 
der faktisk forsker i eller udvikler pro duk ter og koncepter m.v. Virksomhe-
der, der ikke har forsknings- eller ud vik lingsaktiviteter, kan derfor se bort 
fra kravet. Oplysningskravene omfatter også virk som he der, der har ud skilt 
forsknings- og udviklingsaktiviteterne til en da ttervirksomhed eller en eks-
tern leverandør.

Beskrivelsen, der er væsentlig for bedøm mel sen af virksomhedens frem-
tidsmuligheder, skal gives, uanset den regnskabsmæssige behandling af 
ud vik lings omkost nin ger er indregning i balancen eller omkostningsførsel i 
resultatopgørelsen.

Kravet om oplysninger om særlige risici er ophævet
Virksomheder har indtil 2019 skulle omtale de særlige risici ud over almin-
deligt forekommende risici i virksomhedens branche, herunder forretnings-
mæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af. Dette 
oplysningskrav er fjernet og delvist erstattet af oplysningskrav om finan-
sielle risici og finansielle instrumenter, jf. § 99, stk. 2, nedenfor. 

Selvom lovens krav til beskrivelse af virksomhedens strategiske, forret-
ningsmæssige og driftsrelaterede risici ikke længere formelt er krævet i 
loven, bør virksomheder efter EY’s opfattelse fortsat overveje, om særlige 
risici skal oplyses til opfyldelse af kravet om en retvisende redegørelse.

Oplysningskrav om finansielle risici og finansielle instrumenter
Alle virksomheder, der anvender finansielle instrumenter, og hvor det er 
væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle 
stilling og resultat, skal i ledelsesberetningen beskrive: 
• Virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herun-

der virksomhedens politik for sikring af alle større grupper af planlagte 
transaktioner, for hvilke der anvendes sikring.

• Virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i 
priser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme. 

Omfanget og indholdet af ovenstående vil afhænge af, i hvilket omfang virk-
somheden anvender finansielle instrumenter, og i hvilket omfang virksom-
heden er eksponeret for forskellige finansielle risici. 

§ 99, stk. 1, nr. 8

Kravet gælder, uanset valg 
af regnskabspraksis

Oplysninger om særlige 
risici kan fortsat være 
væsentlige

Som vi ser det

§ 99, stk. 2
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Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger
Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af årets realiserede 
resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den senest 
offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i forhold hertil.

Oplysning om årets resultat i for hold til den forventede udvikling er sær de-
les relevant for regnskabsbrugerne og udgør et væsentligt element i kontrol 
af ledelsens forvaltning af virksomheden. 

Virksomheder i regn skabs klasse C vil som ud gangs punkt kun én gang årligt 
udmelde forventninger til det kom mende års resultat i ledelsesberetningen. 
Opfølgning på tidligere udmeldte forventninger skal derfor fore tages på 
grundlag af denne udmelding.

Oversigt over fem års hoved og nøgletal
For at præsentere regnskabsbrugerne for et overblik over virksomhedens 
øko no miske udvikling på længere sigt skal årsrapporten indeholde en over-
sigt over de seneste fem års hoved- og nøgletal i ledelsesberetningen.

Udarbejder virksomheden koncernregnskab, er der alene krav om fem års 
hoved- og nøgletal for koncernen.

Følgende hovedtal skal indgå i oversigten:
• Årets nettoomsætning
• Resultat af primær drift
• Resultat af finansielle poster
• Årets resultat
• Balancesum
• Investeringer i materielle aktiver
• Egenkapital.

Hovedtallet “Resultat af primær drift“ fremgår ikke direkte af lovens skema-
krav til resultatopgørelsen. Posten kan normalt udledes af mel lem totalen 
“Resultat før skat og ophørende aktiviteter“ korrigeret for andre drifts ind-
tægter og -omkostninger samt finansielle poster. Der er således tale om en 
mellemtotal, der hverken indeholder skat, sekundære poster, finansielle 
poster eller resultat af ophørende aktiviteter. 

Loven stiller ikke krav om præsentation af specifikke nøgletal i 5-års over-
sigten, idet kun nøgletal, der efter virksom hedens forhold vurderes at være 
nød ven dige og relevante, skal oplyses. Nødvendighed skal ses i forhold til 
regnskabsbrugernes mulighed for at danne sig et ind tryk af udviklingen i 
virksomheden. Typiske nøgletal omfatter afkast af investeret kapital (ROIC), 
overskudsgrad, resultat pr. aktie, egen ka pitalforrentning og egenkapitalan-
del.

§ 100

§ 101

Krævede hovedtal

Som vi ser det

Relevante nøgletal
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I ledelsesberetningen skal der redegøres for de an vendte metoder til opgø-
relse af nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen. Kravet forhindrer ikke, 
at oplysningerne fortsat kan gives i en note til årsregnskabet, typisk noten 
om anvendt regnskabspraksis, i stedet for i ledelsesberetningen. Det skyl-
des, at en generel fortolkning på området til siger, at opfyldelse af krav til 
ledelsesberetningen kan ske ved at give oplysningen i en note i stedet, hvis 
præsentation i noterne sker under hensyn tagen til, at årsrapporten skal 
udarbejdes på en overskuelig måde. Det er endvidere vigtigt at være 
opmærksom på, at oplysninger, der gives i noterne fremfor i ledelsesberet-
ningen, bliver omfattet af kvalitetskravene til selve årsregnskabet og af 
revisionspligt.

Hidtil har praksis ofte været, at nøgletal beregnes med udgangspunkt i 
Finans foreningens definitioner, som er udtryk for god skik på området.

Finansforeningens opdaterede nøgletalsvejledning ”Recommendations & 
Ratios” kan findes på www.keyratios.org, hvor der også kan tegnes abonne-
ment. Vejledningen findes i dag alene i en onlineversion, der opdateres med 
jævne mellemrum. Lanceringen af nøgletalsvejledningen i en onlineversion 
har imidlertid i praksis betydet, at vejledningen i dag anvendes i mindre 
grad end tidligere.

Ifølge “Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares“ på NASDAQ 
Copenhagen er der heller ikke længere specifikt krav om, at børsnoterede 
virksomheder skal følge de definitioner, der er angivet i vejledningen udgi-
vet af Finans foreningen ved beregning af hoved- og nøgletal. 

Hvis virksomheden har ændret anvendt regn skabs praksis, eller sam men -
sæt ningen af virk som he dens aktivi teter er ændret i løbet af regnskabsåret, 
og der er sket tilpasning af sammenligningstallene, skal ho ved- og nøgle-
tallene også tilpasses. Tilpasningen skal angives og behørigt begrundes.

Manglende sammenlignelighed eller eventuel manglende tilpasning af sam-
menligningstal skal tilsvarende be grun des.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D kan i forbindelse med ændringer i 
anvendt regnskabspraksis undlade at tilpasse sammen lig nings tal for de tre 
ældste regnskabsår i 5-års oversigten. Tidligere var dette kun en mulighed 
for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem). Virksom heden skal i så fald 
give oplysning herom i tilknytning til hoved- og nøgletalsoversigten med en 
overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis 
har på virksomhedens sammenligningstal i hoved- og nøgletalsoversigten. 
Oplysningen kan eksempelvis gives som en beskrivelse af arten af ændrin-
gerne og hvilke poster, der ville have været påvirket, hvis tallene var tilpas-
set. Der kræves således ikke en beregning til opgørelse af indvirkningen på 
disse sammenligningstal. 

Oplysning om de anvendte 
metoder til opgørelse af 
nøgletal,  
§ 87, stk. 2

Nøgletalsvejledning

Tilpasning af sammen-
ligningstal

Lempelse ved  
ændring i anvendt 
 regnskabspraksis

https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-copenhagen
https://www.keyratios.org/
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Lempelsen relaterer sig alene til situationer, hvor der sker ændringer i 
anvendt regnskabspraksis, men ikke ved tilpasninger i forbindelse med kor-
rektion af væsentlige fejl.

Er posterne i resultatopgørelsen sammendraget, så nettoomsætningen i 
medfør af § 32 ikke vises, men indgår i posten Bruttofortjeneste eller 
Brutto tab, kan virksomheden i 5-års oversigten tilsvarende undlade at vise 
nettoomsætningen. 

Der er ikke krav om, at bruttofortjenesten eller bruttotabet præsenteres i 
5-års oversigten for en regnskabsklasse C (mellem) virksomhed i stedet for 
nettoomsætningen, men det er EY’s holdning, at dette vil være hensigts-
mæssigt for regnskabsbruger.

Lempelse for koncerner ved førstegangsudarbejdelse  
af 5års hoved og nøgletalsoversigt
Bliver en virksomhed koncernregnskabspligtig, enten fordi koncernen i tid-
ligere år har været under størrelsesgrænserne for små koncerner, eller 
fordi en højereliggende modervirksomhed ikke længere udarbejder kon-
cernregnskab, skal virksomheden selv udarbejde et koncernregnskab. 

Det første år, der udarbejdes koncernregnskab, kan virksomheden nøjes 
med at udarbejde koncernregnskab for indeværende samt for rige regn-
skabsår (sammenligningstal). Koncernen kan i hoved- og nøgletalsoversig-
ten ligeledes nøjes med at anføre regnskabstal for de to seneste regn-
skabsår. Året efter vises tre års hoved- og nøgletal osv. 5-års oversigten fyl-
des således løbende op, og først i år fire vises en fuld 5-års hoved- og nøgle-
talsoversigt. 

Overgang fra regnskabsklasse A eller B til regnskabsklasse C
Ved overgang fra regnskabsklasse A eller B til regnskabsklasse C skal en 
række regnskabsposter indregnes og måles anderledes. I sådanne situatio-
ner kan virksomheden præsentere regnskabsposterne i 5-års oversigten 
efter de hidtil anvendte indregningskriterier og målemetoder. Manglende 
sammenlignelighed skal dog oplyses i tilknytning til 5-års oversigten. 

6 .6 Yderligere krav til ledelsesberetningen for  
regnskabsklasse C (stor)
Redegørelse om samfundsansvar
Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal i tilknytning til ledelses-
beretningen redegøre for virksomhedens samfundsansvar.

Samfundsansvar omfatter hensynet til bl.a. menneske rettigheder, sociale 
forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption. 
Ved virksomhedens samfundsansvar forstås måden, hvorpå sådanne hen-
syn frivilligt indregnes i virksomhedens forretningsstrategi og -aktiviteter.

§ 101, stk. 2

Som vi ser det

§ 128, stk. 4

§ 99 a

Lovens eksempler på 
 samfundsansvar,  
§ 99 a
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Når virksomheden fastlægger politikker for samfundsansvar, vil det typisk 
ske med udgangspunkt i virksomhedens egen kerneforretning og strategi-
ske udfordringer. De områder, der er givet som eksempler i loven, lægger 
herudover op til, at virksomhederne i deres valg af  områder tager udgangs-
punkt i FN’s Global Compact, FN’s principper for ansvarlige investeringer 
eller OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Eksemplerne i 
loven er tæt knyttet til FN’s Global Compact, som bygger på følgende ti prin-
cipper, som FN anbefaler, at virksomheder bør følge:

Menneske
rettigheder

Arbejdstager
rettigheder Miljø Antikorruption

1 ►Støtte og 
respektere 
internationalt 
erklærede 
menneske  - 
rettig heder.

3 ►Opretholde 
foreningsfri-
heden og ret-
ten til kollek-
tiv forhand-
ling.

7 ►Støtte en for-
sigtighedstil-
gang til miljø-
mæssige 
udfordringer.

10 ►Modarbejde 
alle former for 
korruption, 
herunder 
afpresning og 
bestikkelse.

2 ►Sikre, at den 
ikke medvirker 
til krænkelser 
af disse.

4 ►Støtte udryd-
delsen af alle 
former for 
tvangsar-
bejde.

8 ►Bør tage initia-
tiv til at 
fremme større 
miljømæssig 
ansvarlighed.

5 ►Støtte effektiv 
afskaffelse af 
børnearbejde.

9 ►Opfordre til 
udvikling og 
spredning af 
miljøvenlige 
teknologier.

6 ►Afskaffe dis-
krimination i 
relation til 
arbejds- og 
ansættelses-
forhold.

Kravene til redegørelsen for samfundsansvar
Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde stillingtagen til følgende 
fem CSR-områder:
• ►Miljøforhold
• Klimapåvirkninger
• Sociale og personaleforhold
• ►Menneskerettigheder
• ►Bekæmpelse af korruption og bestikkelse. 

Loven medtager i § 99 a i modsætning til FN’s Global Compact specifikt kli-
mapåvirkninger, som et område, der skal addresseres i redegørelsen for 
samfundsansvar. 

Oplysningerne skal sikre en forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, 
situation og den påvirkning, som virksomhedens aktivitet har på de fem 
områder.

De ti principper i  
FN’s Global Compact

§ 99 a

Klimapåvirkninger udgør 
et specfikt CSR- område i 
loven
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Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde oplysninger om virksom-
hedens politikker for samfundsansvar for de ovenfor nævnte områder, her-
under om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for sam-
fundsansvar, som virksomheden anvender. 

Har virksomheden for et eller flere områder valgt ikke at have en politik, 
skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor for 
hvert enkelt politikområde (følg eller forklar-princippet). 

For hvert af ovenstående forhold, hvor virksomheden har udarbejdet en 
politik, skal oplyses følgende:
• Indholdet af virksomhedens politik.
• Hvordan virksomheden omsætter politikken til handling, herunder 

eventuelle systemer eller procedurer herfor
• Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden 

anvender sådanne processer.
• Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge 

af virksomhedens arbejde med politikken i regnskabsåret og virksom-
hedens forventninger til arbejdet fremover.

Redegørelsen for samfundsansvar skal derudover, uanset om virksomhe-
den ikke har politikker for de ovenfor nævnte CSR-områder, altid indeholde 
følgende:
• ►En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel.
►• Oplysninger om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forret-

ningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i rela-
tion til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjeneste-
ydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de 
forhold. Der skal gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer 
de pågældende risici.

• Oplysninger om eventuelle ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer 
(KPI’er), som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter, herun-
der oplysninger om definitioner og beregningsmetoder. 

• Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der 
er rapporteret i den finansielle del af regnskabet.

Virksomheder kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter 
§ 99 a, hvis offentliggørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at 
kunne volde betydelig skade for virksomheden i forbindelse med igangvæ-
rende forhandlinger eller retstvister. Undladelse må dog ikke forhindre, at 
redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens 
udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af CSR-
områderne. Anvendes skadesklausulen, skal virksomheden oplyse dette i 
sin redegørelse for samfundsansvar.

Krav, uanset om virksom-
heden har politikker for 
samfundsansvar

Skadesklausul, 
§ 99 a, stk. 4
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Lempelsesmuligheder for samfundsansvars-redegørelsen
For virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at 
redegørelsen for samfundsansvar udarbejdes for koncernen som helhed, 
her under for både danske og udenlandske dattervirksomheder. Bestem-
melsen i § 128, der dækker kravene til en ledelsesberetning for koncernen, 
henviser til § 99 a, men det skal næppe anses som et materielt krav om, at 
der både skal udarbejdes en redegørelse om samfundsansvar på selskabs-
niveau og på koncernniveau. Her spiller lovens mulighed for præsentation 
af en sammendraget koncernberetning også ind. 

Det kan i praksis være udfordrende at skulle udarbejde en samlet rede-
gørelse for samfundsansvar i koncerner med mange forskellige aktiviteter 
og dermed med mange forskellige CSR-hensyn.

En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at præsentere 
egne oplysninger om samfundsansvar i ledelsesberetningen, hvis en 
modervirksomhed i stedet opfylder oplysningskravene. Det er i den forbin-
delse ikke et krav, at dattervirksomhedens specifikke CSR-forhold særskilt 
skal kunne udledes eller identificeres i modervirksomhedens redegørelse 
for samfundsansvar, men det er et krav, at modervirksomheder lever op til 
kravene i § 99 a. 

Anvendes denne lempelse, skal dattervirksomheden oplyse dette, herun-
der specifikt oplyse, hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørel-
sen for samfundsansvar, og hvor denne redegørelse er offentliggjort.

Loven giver ikke mulighed for, at modervirksomheder, der ikke selv har poli-
tikker for CSR-forhold, kan henvise nedad i koncernen til en redegørelse for 
samfundsansvar, der udarbejdes af dattervirksomhed.

Vejledning om samfundsansvar
Erhvervsstyrelsen har på samfundsansvar.dk samlet en række vejledninger 
og værktøjer vedrørende redegørelse om samfunds ansvar, der kan anven-
des som inspiration for virksomhederne ved udarbejdelse af redegørelse 
om samfundsansvar.

Af tiltag til at fremme virksomhedernes rapportering om deres klimapåvirk-
ning kan der peges på Klimakompasset (www.klimakompasset.dk), der 
netop giver virksomhederne mulighed for at måle deres klimapåvirkning i 
henhold til internationalt anerkendte principper (GHG-protokollen). Klima-
kompasset består dels af en vejledningsdel med råd til, hvordan virksomhe-
derne kan opnå energibesparelser samt udarbejde en klimastrategi, og dels 
en CO2-beregner, hvormed virksomhederne på en anerkendt måde kan 
beregne deres klimapåvirkning målt i CO2-ækvivalenter (CO2e). Virksom-
heder kan dermed anvende Klimakompasset til at tilvejebringe en række 
væsentlige oplysninger til brug for deres rapportering ved rørende klima.

Lempelsesmulighed  
for  koncernregnskab

Lempelsesmulighed for 
dattervirksomheder

Krav om henvisning til 
modervirksomhedens 
redegørelse

Henvisning nedad i en 
koncern er ikke tilladt

Vejledning

Klimakompasset

https://samfundsansvar.dk/
https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/groen_omstilling/ydelser/beregn-din-virksomheds-klimaaftryk-med-co2-beregneren/88420008-422f-4449-94e9-71bc601c6e38/
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Præsentation af redegørelsen for samfundsansvar
Redegørelsen for samfundsansvar kan præsenteres på følgende fem 
måder: 
• I ledelsesberetningen som et særskilt afsnit.
• Som en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der hen vises i 

ledelsesberetningen. Supplerende beretninger er behandlet yderligere 
i kapitel 36 Supplerende beretninger, hvortil der henvises.

• På virksomhedens hjemmeside, hvortil der i ledelsesberetningen hen-
vises specifikt med angivelse af internetadressen (URL-adressen), hvor 
redegørelsen er offentliggjort. 

• Hvis virksomheden er tilsluttet FN’s Global Compact eller FN’s Princip-
per for ansvarlige investeringer og dermed skal udarbejde en årlig frem-
skridtsrapport henholdsvis spørgeskema, kan virksomheden i ledelses-
beretningen henvise til, at denne undtagelse anvendes. Virksomheden 
skal ved anvendelse af denne mulighed sikre, at redegørelsen er tilgæn-
gelig på virksomhedens egen hjemmeside. Det er ikke tilstrækkeligt at 
henvise til, at redegørelsen er tilgængelig på FN’s hjemmeside. 

• En virksomhed, der rapporterer om samfundsansvar i henhold til det 
globale rapporteringsinitiativ (GRI), kan i ledelsesberetningen ligeledes 
nøjes med at henvise til, at denne undtagelse anvendes. Her gælder 
også, at redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens egen 
hjemmeside. 

En forudsætning for at anvende henvisningen til en fremskridtsrapport eller 
GRI er, at rapporteringen dækker den samme regnskabsperiode som års-
rapporten, og at den er offentlig tilgængelig senest ved offentliggørelsen af 
årsrapporten. I relation til menneskerettigheder, klima og miljø er det et 
krav, at dette er indarbejdet i rapporteringen, for at virksomheden kan und-
lade at rapportere særskilt herom. 

Med hensyn til at fastlægge de internationale retninglinjer til rapportering 
om samfundsansvar er Erhvervsstyrelsen i loven bemyndiget til ved 
bekendt gørelse at kunne fastsætte, hvilke regelsæt som opfylder internatio-
nale retningslinjer, der kan benyttes og under hvilke betingelser. Bekendt-
gørelsen fastslår, at FN Global Compact, FN PRI og GRI p.t. anses som aner-
kendte internationale retningslinjer. 

Offentliggøres redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjem-
me  side, skal den offentliggøres som én samlet redegørelse, og det skal 
oplyses, at redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i virksom-
hedens årsrapport, samt hvilken regnskabsperiode den pågældende års-
rapport dækker. Redegørelsen skal være tilgængelig for virksomhedsdelta-
gere m.fl. fra det tidspunkt, hvor årsrapporten, som rede gørelsen knytter 
sig til, er tilgængelig, mens den skal være offentlig tilgængelig på hjemme-
siden fra det tidspunkt, hvor årsrapporten offentliggøres. I ledelsesberet-
ningen skal angives den eksakte URL-adresse, der leder regnskabsbrugeren 

Præsentation

Internationale retnings-
linjer, der kan rapporteres 
efter

Særligt om alternative 
præsentations muligheder 
for  redegørelsen
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direkte til rede gørelsen for samfundsansvar eller til den side, hvor samtlige 
offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin 
helhed i uændret form i mindst fem år på den URL-adresse, der er angivet i 
ledelsesberetningen i den årsrapport, som redegørelsen knytter sig til. For 
børsnoterede virksomheder gælder dog et krav om tilgængelighed i 10 år, 
jf. lov om kapitalmarkeder. Ændres URL-adressen i løbet af perioden, skal 
der være en direkte viderestilling fra den URL-adresse, der oprindeligt er 
anført i ledelsesberetningen.

Redegørelsen skal offentliggøres under betegnelsen “Redegørelse for sam-
fundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”. Det er ikke tilladt, at placere en 
del af oplysningerne i ledelsesberetningen og andre på virksomhedens 
hjemmeside. Virksomheden kan vælge at præsentere en kortere, samlet 
version i virksomhedens ledelsesberetning og en mere uddybende på virk-
somhedens hjemmeside.

Ovenstående krav til alternativ præsentation af redegørelsen for samfunds-
ansvar fremgår af Erhvervsstyrelsens redegørelsesbekendtgørelse, som er 
medtaget i denne publikation.

Måltal og politikker for det underrepræsenterede køn
Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal i tilknytning til ledelses-
beretningen redegøre for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. 
Virksomheden skal som udgangspunkt rapportere om følgende:
• Måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledel-

sesorgan. 
• Politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige 

ledelsesniveauer i virksomheden.

Kravet omfatter også små og mellemstore modervirksomheder, som kon-
trollerer store C- og D-koncerner, idet størrelsesgrænserne efter Erhvervs-
styrelsens opfattelse skal opgøres på koncernniveau. Størrelsesgrænserne 
fastsættes efter de almindelige regler i forhold til koncernregnskabspligten 
i §§ 110 og 7, stk. 3. 

Kravet om måltal for det øverste ledelsesorgan og om politikker for øvrige 
ledelsesniveauer for det underpræsenterede køn er indført i selskabsloven, 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende 
fonde, lov om finansiel virksomhed, lov om betalings tjenester og elektroni-
ske penge, lov om investeringsforeninger og lov om værdi papirhandel.

Bekendtgørelse

§ 99 b

Små og mellemstore 
modervirksomheder  
kan også være omfattet
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Afhængigt af virksomhedens konkrete forhold samt eventuelle koncernfor-
hold kan virksomheden være omfattet af reglerne om udarbejdelse af et af 
følgende: 
• Måltal og politikker
• Kun udarbejdelse af måltal
• Måltal og politikker for koncernen som helhed. 

Hvilke krav virksomheden er omfattet af, kan afgøres ud fra nedenstående 
beslutningstræ:

Er virksomheden børs-
noteret, statsligt 

 aktieselskab,  
eller C (stor)?

Er der tale om et moder-
selskab, der udarbejder 

koncernregnskab?

Dattervirksomhed, som 
indgår i koncern, der 
udarbejder måltal og 

 politikker som helhed?

Er der tale om en  
modervirksomhed,  

hvor koncernen samlet  
er C (stor)?

Udarbejdes der måltal og 
politikker for koncernen 

som helhed?

Skal ikke udarbejde måltal 
og politikker

Fastlæg måltal og politik-
ker for  koncernen som 

 helhed

Mindre end 50 ansatte?

Selskabsniveau:  Fastlæg 
måltal

Selskabsniveau:  Fastlæg 
måltal og politikker

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej Nej

Nej

Nej

Ja

Start

 

Der er ikke krav om udarbejdelse af en politik for at øge andelen af det 
underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer i virksomheden 
generelt, hvis virksomheden beskæftiger færre end 50 medarbejdere. Kra-
vet om fastsættelse af måltal for det øverste ledelsesorgan gælder imidler-
tid fortsat.

Ingen krav om politik,  
hvis mindre end  
50 medarbejdere
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Måltal og politikker skal tilpasses til virksomhedens forhold, fx den nuvæ-
rende fordeling af ledere i den interne pipeline eller rekrutteringspotentia-
let i den sektor og branche, som virksomheden opererer i.

Særligt om måltal for andelen af det underrepræsenterede køn
Måltal skal være kvantitative og så konkrete, at der ikke kan herske tvivl om, 
hvornår de er opfyldt, og hvordan de måles. Måltallet kan angives som et 
antal eller en procentdel. Det er vigtigt at bemærke, at måltallet skal være 
ambitiøst og realistisk og kan ikke fastsættes til 0. 

Virksomheden bør overveje, hvorvidt et måltal, virksomheden allerede har 
opnået, fortsat er ambitiøst og realistisk, eller om virksomheden bør fast-
sætte et nyt måltal. Hvis virksomheden vælger at fastholde det opnåede 
måltal, skal virksomheden fortsat oplyse herom i årsrapporten. 

Der er ifølge den seneste vejledning fra Erhvervsstyrelsen ikke længere 
krav om, at der fastsættes et nyt måltal, indtil der er opnået en ligelig køns-
fordeling.

Der stilles også krav om fastsættelse af en rimelig tidsfrist for opfyldelse af 
de stillede måltal for det øverste ledelsesorgan og politikker for øvrige ledel-
sesniveauer. Erhvervsstyrelsen har som udgangspunkt fastsat en tidshori-
sont på 4 år. 

Flere centrale ting skal være afklaret, når målene skal være brugbare og 
konkrete: 
• Hvordan sikres medarbejderinvolvering og opbakning til målene?
• Hvilke aktiviteter skal til for at opfylde målene?
• Hvilke forudsætninger skal være til stede for, at målene kan opfyldes?
• Hvor og hvordan bliver målene ”målt” og dokumenteret?
• Hvordan foretages der opfølgning?

I ledelsesberetningen skal der redegøres for: 
• Det opstillede måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det 

øverste ledelsesorgan (typisk bestyrelsen eller tilsynsrådet) ekskl. 
eventuelle medarbejdervalgte medlemmer.

• Status for opfyldelsen af det opstillede måltal.
• Årsagen til, at et måltal eventuelt ikke er opnået.

Særligt om politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn
Virksomheden skal endvidere udarbejde en politik for at øge andelen af det 
underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledel ses  niveauer gene-
relt. 

Politikken skal beskrive, hvordan der sikres en mere ligelig kønsmæssig for-
deling på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Der er krav om, at politik-

Måltal og politikker skal 
tilpasses den relevante 
sektor eller branche

Måltal for det øverste 
ledelsesorgan

Ambitiøst og realistisk

Rimelig tidsfrist

Rapporteringskravet  
i årsrapporten

Politikker for 
 virksomhedens øvrige 
ledelsesorganer
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ken skal indeholde virksomhedens konkrete tiltag for at forbedre ligestillin-
gen i den generelle ledelse af virksomheden.

Mulige forhold til inddragelse i politikken er eksempelvis:
• Karriereudviklingsinitiativer
• Samarbejde med andre virksomheder
• Mentorordninger
• Interne mål 
• Ansættelses- og rekrutteringsprocedurer
• Sammenhæng med HR-strategi.

Med hensyn til offentliggørelsesmuligheder har virksomhederne samme 
fleksibilitet, som gælder for redegørelsen for samfundsansvar. Det betyder, 
at virksomheden kan vælge at offentliggøre redegørelsen i en supplerende 
beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside i stedet for i 
ledelses beretningen.

De nærmere krav er fastsat i redegørelsesbekendtgørelsen, som er medta-
get bagest i denne publikation.

En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at præsentere 
egne oplysninger om det underrepræsenterede køn i sin ledelsesberetning, 
hvis modervirksomheden i stedet opfylder oplysningskravene. I modsæt-
ning til kravene for samfundsansvar gælder på dette område et krav om, at 
dattervirksomhedens specifikke oplysninger om den kønsmæssige sam-
mensætning af ledelsen særskilt skal kunne identificeres i modervirksom-
hedens redegørelse. Dette skyldes, at kravet om kønsmæssig sammensæt-
ning af ledelsen er selskabsspecifikt og ikke kan ses på koncernniveau. 
Anvendes denne lempelse, skal dattervirksomheden oplyse dette, herun-
der oplyse, hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen for 
kønsmæssig sammensætning af ledelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Hvis en modervirksomhed ikke har valgt at afrapportere samlet for koncer-
nen om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, vil der ikke 
være noget krav i forhold til koncernens beretning. De enkelte koncernvirk-
somheder, som er omfattet af rapporteringskravet i § 99 b, skal derfor hver 
især opfylde rapporteringskravet i § 99 b. En samlet afrapportering på kon-
cernniveau skal omfatte en afrapportering pr. selskab, idet det selskabsret-
lige krav om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn er et sel-
skabsspecifikt krav. 

En fordeling på 40/60 % mellem kvinder og mænd anses af lovgiver for at 
være lige. Ligeledes har Erhvervsstyrelsen udtalt, at en bestyrelse bestå-
ende af tre medlemmer, hvoraf ét af medlemmerne er af modsat køn end de 
øvrige, anses for en ligelig fordeling. 

Alternative præsentations-
muligheder

Henvisning til  
modervirksomhedens 
redegørelse er et krav

Rapportering på  
koncernniveau, 
§ 128, stk. 2

Ligelig kønsfordeling
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Det er uden betydning, hvilket køn der udgør henholdsvis 40/60 % eller 
33/67 %. Der er ingen pligt til at opstille måltal eller udarbejde en politik, når 
virksomheden har en ligelig kønsfordeling på begge ledelsesniveauer i hen-
hold til disse fordelinger. Oplysningen om den ligelige kønsfordeling skal 
dog i givet fald fremgå af ledelsesberetningen, jf. § 99 b, stk. 2 og 4.

Det fremgår ikke af loven, hvorvidt måltal for kønsmæssig fordeling skal 
være ligelig, dvs. en tilnærmet 50/50 % fordeling. Måltallene skal således til-
passes den enkelte virksomhed med det overordnede formål at fremme 
ledelsesrepræsentation hos det underrepræsenterede køn. 

Virksomheden kan med fordel anvende Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om 
måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og 
for afrapportering herom” fra marts 2016, der indeholder en vejledende 
oversigt over ligelig kønsfordeling i forhold til antallet af generalforsam-
lingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Oversigten er gengivet herunder:

Generalforsamlingsvalgte 
 bestyrelsesmedlemmer Ligelig fordeling

Antal Personfordeling Procentvis fordeling

 3 personer 1 2 33,33 % 66,67 %

 4 personer 1 3 25 % 75 %

 5 personer 2 3 40 % 60 %

 6 personer 2 4 33,33 % 66,67 %

 7 personer 2 5 28,57 % 71,43 %

 8 personer 3 5 37,5 % 62,5 %

 9 personer 3 6 33,33 % 66,67 %

10 personer 4 6 40 % 60 %

11 personer 4 7 36,36 % 63,64 %

12 personer 4 8 33,33 % 66,67 %

13 personer 5 8 38,46 % 61,54 %

14 personer 5 9 35,71 % 64,29 %

15 personer 6 9 40 % 60 %

Den fulde vejledning kan findes på styrelsens hjemmeside: erhvervsstyrel-
sen.dk/vejledninger.

Foreligger der en ligelig kønsmæssig fordeling i det øverste ledelsesorgan, 
fx i bestyrelsen, men ikke en ligelig fordeling i de øvrige ledelsesniveauer i 
henhold til virksomhedens politik herfor, vil der være krav om rapportering 
på det sidstnævnte område, mens en oplysning om ligelig kønsfordeling i 
det øverste ledelsesorgan vil være tilstrækkelig.

https://erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/koensfordeling-i-ledelsen
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For praktiske eksempler på redegørelse om mål og politikker for det under-
repræsenterede køn henvises til EY’s illustrative IFRS-årsrapport 2021, 
”Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf. års-
regnskabslovens § 99 b” for Industri D A/S, som kan findes på EY’s hjem-
meside.

Betalinger til myndigheder
Loven kræver oplysninger om betalinger til myndigheder i ledelsesberetnin-
gen for store virksomheder i regnskabsklasse C og D. Kravet gælder dog 
alene for virksomheder inden for udvindingsindustrien eller skovning af pri-
mærskove.

For disse virksomheder kræves oplysning om virksomhedens (koncernens) 
betalinger til myndigheder.

Kravene er indført for at få større fokus på størrelsen af de beløb, som virk-
somhederne betaler til myndighederne. Dette er særlig vigtigt i forhold til 
lande med svag administration og udbredt korruption, da det formodes, at 
der er risiko for, at midlerne i disse lande kan unddrages fra de offentlige 
kasser. Det øgede fokus på betalingerne skal således medvirke til at sikre, 
at betalingerne til disse lande reelt tilgår de offentlige myndigheder.

Oplysningskravet om betalinger kan undlades, hvis virksomheden er en dat-
tervirksomhed af en modervirksomhed i Danmark eller i et EU-/EØS-land, 
og de konsoliderede oplysninger om betalinger til myndigheder fremgår af 
modervirksomhedens koncernregnskab.

Virksomheden kan i opgørelsen over betalinger til myndigheder endvidere 
undlade at medtage betalinger på under 750.000 kr. eller en række for-
bundne betalinger, som tilsammen ikke overstiger 750.000 kr. Betalinger 
omfatter såvel engangs- som løbende betalinger.

Reglerne kræver specifikation af følgende:
• De samlede betalinger foretaget til hver myndighed.
• De samlede beløb pr. type af betaling til hver myndighed vedrørende:

- produktionsrettigheder
- skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller 

overskud, dog ikke skatter og afgifter på forbrug, såsom merværdi-
afgift, sociale afgifter eller omsætningsafgifter

- royalties
- udbytte
- underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser
- licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for 

licenser og/eller koncessioner og 
- betalinger for forbedringer af infrastruktur.

§ 99 c

https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
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• Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der tillige gives 
oplysninger om de samlede beløb pr. type af betaling, der er foretaget 
til hvert enkelt projekt. Endvidere skal de samlede betalinger til hvert 
enkelt projekt oplyses.

Det er de faktiske betalinger i regnskabsåret, der skal oplyses om, uanset i 
hvilken periode de indregnes i resultatopgørelsen. Som betalinger anses 
såvel kontante betalinger som naturalieydelser, eksempelvis drift af skoler 
eller hospitaler.

Afgrænsningen af myndigheder skal forstås bredt som enhver instans, der 
udøver myndighed i landet, herunder også virksomheder, der er kontrolle-
ret af en myndighed. Der kan eksempelvis være tale om et ministerium, en 
styrelse eller en regional eller kommunal myndighed. Betalingerne skal spe-
cificeres pr. myndighed inden for det enkelte land.

Hvis en betaling er foretaget gennem fællesledede arrangementer, skal 
virksomheden enten oplyse om den fulde betaling eller en forholdsmæssig 
andel af betalingen.

Oplysningerne om betalinger til myndigheder kan præsenteres:
• I ledelsesberetningen.
• I en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledel-

sesberetningen.
• På virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetnin-

gen. 

For yderligere om offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside henvises 
til redegørelsesbekendtgørelsen.

Redegørelse for politik for dataetik
Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal fra og med regnskabsår, 
der begynder 1. januar 2021 eller senere, redegøre for deres politik for 
dataetik i forbindelse med deres årsrapport, hvis virksomheden har en 
sådan politik. Kravet gælder dermed de virksomheder, der i dag også er for-
pligtet til at redegøre for samfundsansvar, jf. § 99 a.

Der er tale om et rent nationalt krav og dermed ikke et krav, der udspringer 
af et EU-direktiv. Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning om den lov-
pligtige redegørelse for dataetik. Den indeholder bl.a. en beskrivelse af for-
målet med redegørelsen, en præcisering af hvilke virksomheder der er 
omfattet henholdsvis kan undtages samt formaliakrav til udformning af rap-
porteringen. Vejledningen indeholder også en række eksempler på, hvilke 
emner en politik for dataetik kan indeholde. 

Har virksomheden ikke en politik for dataetik, skal den forklare hvorfor. Kra-
vet er, ligesom redegørelse for samfundsansvar, bygget op om følg eller for-

§ 99 d

Følg eller forklar-princip



Kapitel 6 Ledelsesberetning 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 123

klar-princippet. Det betyder, at virksomheden skal redegøre for sine dataeti-
ske politikker, herunder virksomhedens arbejde med og politik for dataeti-
ske spørgsmål.

Hvis virksomheden ikke har implementeret politikker på et givent område, 
skal ledelsesberetningen indeholde en forklaring om baggrunden herfor.

Formålet med kravet i § 99 d er at skabe fokus på – og gennemsigtighed om 
– virksomhedernes arbejde med dataetik, så både nuværende og mulige 
samarbejdspartnere, kunder og investorer kan danne sig et overblik over, 
hvorvidt den enkelte virksomhed har politikker for dataetik og indholdet af 
disse.

Begrebet dataetik skal forstås som forholdet mellem på den ene side tekno-
logi og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssik-
kerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologi-
ske udvikling giver anledning til at overveje. Det vedrører de etiske overve-
jelser, som en virksomhed må gøre sig i forbindelse med anvendelse af nye 
teknologier og den øgede mængde data. Begrebet dataetik omfatter anven-
delsen af alle former for data i virksomheden og er ikke begrænset til per-
sonfølsomme oplysninger (GDPR).

Ved politikker forstås i relation til dataetik virksomhedens interne retnings-
linjer og målsætninger, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med 
dataetik. Politikken behøver ikke være formuleret skriftligt – der kan godt 
være tale om en mundtligt formuleret politik. 

De omfattede virksomheder skal i forbindelse med årsrapporten (som en 
del af ledelsesberetningen) redegøre for en af følgende:
1) Virksomhedens politik for dataetik
2) Baggrunden for, at virksomheden ikke har en politik for dataetik.

Reglerne om redegørelse for politik for dataetik bygger på en høj grad af 
fleksibilitet. Det er op til de omfattede virksomheder selv at beslutte, om de 
ønsker at have en politik for dataetik, og i så fald hvad indholdet af politik-
ken skal være.

Virksomheder, der har en politik for dataetik, og som skal redegøre herfor, 
skal beskrive indholdet af politikker for dataetik, hvilket skal forstås som 
virksomhedens interne retningslinjer og målsætninger, der beskriver, hvor-
dan virksomheden arbejder med dataetik. Det er ikke tilstrækkeligt alene at 
oplyse, at virksomheden har en politik for dataetik. I styrelsens vejledning 
tages der ikke detaljeret stilling til, hvad redegørelsen for politik for dataetik 
skal indeholde, da indholdet skal tilpasses forholdene hos den enkelte virk-
somhed.

Formål

Begrebet dataetik

Politikker

Lovens krav til  
redegørelsen

Redegørelse for politik  
for dataetik
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Der er derfor stor fleksibilitet i forhold til udformning af redegørelsen, både 
i forhold til indhold, men også i forhold til valg af kommunikationsform (mål-
gruppe) og offentliggørelsesmetode (ledelsesberetning eller hjemmeside). 

Virksomheder, der ikke ønsker en politik for dataetik, eller som endnu ikke 
har udarbejdet en sådan, har alene pligt til at oplyse om baggrunden herfor 
i ledelsesberetningen, jf. følg eller forklar princippet.

Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt blot anføre, at virksomheden ikke 
har en politik for dataetik fx grundet virksomhedens størrelse eller branche. 
Virksomheden skal mere konkret oplyse om, hvorfor den ikke har en politik 
for dataetik. En tilstrækkelig forklaring kunne være, at virksomheden ikke 
behandler data eller anvender algoritmer til dataanalyse, eller at dette ikke 
er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi og forretningsak-
tiviteter. 

For en virksomhed, der ikke har en politik for dataetik, men er ved at udar-
bejde en, kan kravet opfyldes ved, at virksomheden i ledelsesberetningen 
forklarer, at den ikke på nuværende tidspunkt har en politik for dataetik, 
men at ledelsen er i gang med at formalisere en politik for dataetik og for-
venter at implementere denne i løbet af det kommende regnskabsår.

Erhvervsstyrelsens vejledning indeholder ikke en specifik beskrivelse af, 
hvad en politik for dataetik skal indeholde, eller hvordan der skal arbejdes 
med dataetik, da dette er op til den enkelte virksomhed. Vejledningen inde-
holder en række eksempler på emner, som kan være relevante at beskrive i 
redegørelsen for dataetik. Disse er gengivet i tabellen nedenfor:

Emner Beskrivelse

Datatyper, anven-
delse og tredjeparter

Der kan redegøres for, hvilke typer af data virksomhe-
den anvender, og hvordan disse data tilvejebringes. Det 
kan fx være de kunde-, produktions- og adfærdsdata, 
som virksomheden selv indsamler og anvender, hvorvidt 
virksomheden anvender data fra eksterne parter såsom 
sociale medier, køber andre virksomheders data eller 
køber data fra data brokers, og hvilke dataetiske overve-
jelser det har givet anledning til.

Tredjeparters  
datapolitik

Hvis virksomheden anvender data fra eksterne parter, 
kan virksomheden fx redegøre for, om disse eksterne 
parter har en politik for dataetik. Hvis virksomheden 
anvender underleverandører til dataanalyse, kan virk-
somheden redegøre for, om disse har en politik for 
dataetik. Hvis virksomheden selv sælger kundedata eller 
anden data til tredjepart, kan redegørelsen indeholde en 
beskrivelse af dataetiske overvejelser i denne sammen-
hæng.

Redegørelse for  
baggrunden for at  
virksomheden ikke har  
en politik for dataetik

Eksempler på emner i 
redegørelsen
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Emner Beskrivelse

Nye teknologier til 
bestemte formål

En redegørelse kan fx omfatte en beskrivelse af virksom-
hedens dataetiske overvejelser, i relation til hvordan og 
til hvilke formål virksomheden anvender nye teknologier, 
herunder kunstig intelligens eller maskinlæring i udvik-
lingen og udbuddet af produkter og tjenester, herunder 
om virksomheden anvender kunstig intelligens til brug 
for prissætning, optimering af produktion, afgørelser, 
beslutninger og lignende. 

Træning af algoritmer 
og risiko for forudind-
tagethed (bias)

Virksomheder kan, hvis det er relevant, vælge at rede-
gøre for, om virksomheden træner sine algoritmer på et 
datagrundlag, der er repræsentativt for den gruppe 
mennesker, der serviceres eller udbydes tjenester til, og 
om virksomheden har processer for at undgå forudind-
tagethed. 

Personalisering  
af produkter og  
tjenester

Hvis virksomheden både anvender egne data og data fra 
eksterne parter til segmentering og personalisering af 
virksomhedens produkter og tjenester, kan redegørel-
sen indeholde beskrivelser af virksomhedens dataetiske 
overvejelser i relation til segmentering og personalise-
ring, herunder fx de konkrete parametre virksomheden 
segmenterer og personaliserer på baggrund af.

Intern kontrol  
og træning af  
kompetencer

Redegørelsen kan eksempelvis beskrive virksomhedens 
dataetiske politik for, hvordan og i hvilket omfang med-
arbejdere bliver trænet, testet og evalueret i dataetik og 
tilhørende dilemmaer samt handlingskompetencer i 
relation hertil. I redegørelsen kan det fx ligeledes beskri-
ves, om der er fastsat processer for, hvordan dataetiske 
dilemmaer løbende bliver diskuteret i virksomheden.

Forankring i  
organisationen

Redegørelsen kan omfatte en beskrivelse af, hvordan og 
på hvilket ledelsesmæssige niveau i virksomheden 
beslutninger om anvendelse af data og ny teknologi er 
forankret. Redegørelsen kan endvidere omfatte, om der 
foretages en løbende evaluering af virksomhedens ind-
satser og/eller politikker for dataetik.

Til inspiration kan desuden anvendes nedenstående spørgsmål, der frem-
går af rapporten ”Data i menneskets tjeneste – Anbefalinger fra Ekspert-
gruppen om dataetik” fra november 2018:
• Hvordan kan man arbejde med privacy by design og dataminimering,når 

nye produkter udvikles?
• Hvordan sikrer vi, for at vores anvendelse af data ikke er diskrimine-

rende eller biased over for fx køn, etnicitet eller befolkningsgrupper?
• Hvordan arbejdes med data på en transparent og åben måde?
• Hvordan sikrer vi, at data ikke anvendes på en måde, som vildleder bru-

gerne eller skaber afhængighed?
• Hvordan arbejder vi for, at brugerne får mest mulig værdi ud af de data, 

vi indsamler?
• Hvem drager fordele af de beslutninger, vi træffer, for hvem er de en 

ulempe, og hvem kan utilsigtet udnytte dem?
• Er der den fornødne diversitet i sammensætningen af vores datafaglige 

medarbejdere (bl.a. kompetencer, miljø og faglig baggrund)?
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• Hvordan sikrer vi, at vi har de nødvendige kompetencer og er opdateret 
på relevante dataetiske dilemmaer?

• Hvordan håndterer tredjeparter de data, som de behandler for os?

Endelig kan inspiration søges på virksomhedsguiden.dk, hvor der gives 
inspiration til, hvordan virksomheden kan arbejde med dataetik, og hvilke 
spørgsmål den kan stille sig i forbindelse med dette arbejde. Det sker bl.a. 
via konkrete eksempler på virksomheder, der fortæller om deres arbejde 
med dataetik, ligesom det uddybes, hvad dataetik er, og hvordan virksom-
heden kommer i gang med at udarbejde politikker for dataetik.

Udarbejder virksomheden koncernregnskab, skal der tillige udarbejdes en 
koncernredegørelse for dataetik, jf. § 128, stk. 2. Her er det tilstrækkeligt, 
at redegørelsen om dataetiske forhold præsenteres for koncernen som hel-
hed. Derved kan dattervirksomheder nøjes med at henvise til koncernens 
redegørelse for dataetik. Hvis denne lempelsesmulighed anvendes, skal der 
oplyses navn og CVR-nr. på den modervirksomhed, der udarbejder redegø-
relsen for koncernen. Årsregnskabsloven indeholder i den forbindelse visse 
undtagelser for virksomheder, der indgår i en koncern:

En modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab og heri medtager 
redegørelsen for koncernen som helhed, kan undlade at give redegørelsen 
for politikker om dataetik i sit eget årsregnskab. 

En dattervirksomhed er fritaget for at redegøre for politikker om dataetik, 
hvis modervirksomheden oplyser om dataetiske politikker for hele koncer-
nen. Det kan være den umiddelbart overliggende eller en højereliggende 
modervirksomhed. Undtagelsen for dattervirksomheder kan dog alene 
anvendes under følgende betingelser:
• Modervirksomhedens redegørelse for koncernen skal dække samme 

periode som dattervirksomhedens regnskabsperiode.
• Dattervirksomheden skal i sin ledelsesberetning oplyse navn og CVR-nr. 

på den modervirksomhed, der har offentliggjort redegørelsen.
- Hvis modervirksomheden har offentliggjort redegørelsen på sin 

hjemmeside, skal dattervirksomheden indsætte et link hertil i sin 
ledelsesberetning.

Redegørelsen skal som udgangspunkt placeres som en del af virksomhe-
dens ledelsesberetning. Virksomheden kan i stedet vælge at placere rede-
gørelsen på virksomhedens hjemmeside efter samme regler, som gælder 
for redegørelse for samfundsansvar. 

Offentliggøres redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, skal den 
offentliggøres som én samlet redegørelse, og det skal oplyses, at redegø-
relsen udgør en del af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, og 
hvilken regnskabsperiode den pågældende årsrapport dækker. Redegørel-
sen skal være tilgængelig for aktionærer m.fl. fra det tidspunkt, hvor årsrap-

Undtagelser for  
virksomheder i en koncern

Undtagelse for  
modervirksomheder

Undtagelse for  
dattervirksomheder

Placering af redegørelsen

https://virksomhedsguiden.dk/content/
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porten, som redegørelsen knytter sig til, er tilgængelig for aktionærer m.fl., 
mens den skal være offentlig tilgængelig på hjemmesiden, fra det tidspunkt 
hvor årsrapporten offentliggøres.

Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin 
helhed i uændret form i mindst fem år på den eksakte internetadresse (URL- 
adresse), der er angivet i ledelsesberetningen i den årsrapport, som rede-
gørelsen knytter sig til. For børsnoterede virksomheder gælder dog et krav 
om tilgængelighed i 10 år, jf. lov om kapitalmarkeder (tidligere værdipapir-
handelsloven). Ændres internetadressen i løbet af den periode, skal der 
være en direkte viderestilling fra den internetadresse, der oprindeligt er 
anført i ledelsesberetningen.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse om offentliggørelse af en 
række redegørelser efter årsregnskabsloven. Bekendtgørelsen er medta-
get bagest i denne publikation, hvortil der henvises.

Redegørelsen skal offentliggøres som én samlet redegørelse, der giver 
regnskabsbrugerne et sammenhængende billede af virksomhedens politik 
for dataetik. Dette forhindrer ikke, at redegørelsen kan struktureres i flere 
underliggende afsnit, der kan lette læsningen for regnskabsbrugerne.

Redegørelsen skal kunne adskilles fra de øvrige, ikke-finansielle redegørel-
ser i ledelsesberetningen og skal offentliggøres under overskriften ”Rede-
gørelse for politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d”.

6 .7 Yderligere krav for virksomheder i regnskabsklasse D
Virksomheder i regnskabsklasse D skal udarbejde ledelsesberetning efter 
de samme regler som regnskabsklasse C. I tillæg hertil skal der gives en 
række yderligere oplysninger, som beskrives nedenfor.

Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger
Virksomheder i regnskabsklasse C skal beskrive årets resultat sammen-
holdt med den forventede udvikling ifølge den senest offentliggjorte årsrap-
port og begrunde afvigelser i forhold hertil.

Virksomheder i regnskabsklasse D opdaterer løbende ledelsens ajourførte 
for vent nin ger til årets resultat, eksempelvis i kvartals- eller halvårsrappor-
ter eller børsmeddelelser. Loven stiller krav om, at virksomheder i regn-
skabsklasse D  alene skal sammenholde årets resultat i forhold til den senest 
offentlig gjorte beskrivelse. 

Af hensyn til lovens kvalitetskrav om bl.a. ledelsens forvaltning af virksom-
hedens ressourcer anbefales det børsnoterede virksomheder og statslige 
aktieselskaber fortsat at foretage opfølgning på tidligere udmeldte forvent-
ninger til fremtiden både i forhold til senest offentliggjorte beskrivelse og i 
forhold til seneste årsrapport.

Bekendtgørelse

Formkrav til redegørelsen

§ 107, stk. 2

Som vi ser det
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Oplysningskrav om ledelseserhverv
Loven kræver oplysninger om de ledelses erhverv, ledelsesmedlemmerne 
besidder i andre erhvervsdrivende virksomheder, dog med undtagelse af 
det regnskabsaflæggende selskabs egne 100 %-ejede dattervirksomheder.

Erhvervsdrivende virksomheder omfatter både virksomheder med begræn-
set ansvar og personligt drevne virksomheder som for eksempel enkelt-
mandsvirksomheder og interessentskaber. Oplysningerne skal gives både 
for ledelseshverv i danske og udenlandske erhvervsvirksom heder.

Begrebet ”erhvervsdrivende virksomheder” skal efter EY’s opfattelse for-
tolkes i overensstemmelse med § 1. Se yderligere herom i kapitel 1 Lovens 
opbygning – byggeklodsmodellen.

Hensigten med bestemmelsen er, at det skal være muligt for generalfor-
samlingen at få overblik over, hvor mange ledelseshverv det enkelte ledel-
sesmedlem besidder, så generalforsamlingen har grundlag for at tage stil-
ling til, om ledelsesmedlemmet har den fornødne tid til at varetage sin post 
i ledelsen af virksomheden på betryggende vis. Oplysningerne sikrer end-
videre, at regnskabsbrugere i børs no terede virksomheder eller statslige 
aktieselskaber kan følge med i, hvil ke ledelses poster et ledelsesmedlem har 
påtaget sig eller er ophørt med at varetage. 

Oplysningerne skal som udgangspunkt være baseret på til  gæn ge lige oplys-
ninger på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten.

Loven kræver som udgangspunkt oplysninger om ledel ses er hverv i andre 
erhvervsdrivende virksomheders 100 %-ejede dattervirksomheder, selv om 
det pågældende ledelsesmedlem sam ti dig har ledelseserhverv i disse 
datter virksomheders mo der virk som hed.

Er ledelsesmedlemmer i den regnskabsaflæggende virksomhed også ledel-
sesmedlem af en anden modervirksomhed og en eller flere af dennes 
100 %-ejede dattervirksomheder, er det tilstrækkeligt at oplyse navnet på 
den anden modervirksomhed og antallet af dens dattervirksomheder, hvori 
den pågældende er ledelsesmedlem. Det betyder eksempelvis, at hvis et 
bestyrelsesmedlem i den regn skabs aflæg gende virksomhed er direktør i en 
anden modervirksomhed, skal der ikke oplyses om de bestyrelsesposter, 
den pågældende har i denne anden modervirksomheds 100 %-ejede datter-
virksomheder, men alene antallet af poster.

Oplysninger om kapitalforhold og overtagelsestilbud
En børsnoteret virksomhed, der har en eller flere aktieklasser med stemme-
rettigheder optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal 
supplere ledelsesberetningen med oplys ninger, som skaber gennemsigtig-

§ 107, stk. 1

Som vi ser det

Lempelse for oplysning  
om ledelseshverv  
i 100 %-ejede 
 datter virksomheder

 § 107 a
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hed om selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af 
selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende: 
1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, her-

under 
– antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres påly-

dende værdi
– andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er 

optaget til notering eller handel
– specifikation af de forskellige aktieklasser, hvis selskabet har flere 

aktieklasser
– oplysning om ejerforhold og stemmeandel for aktionærer, der ejer 

mere end 5 %.
2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om 

– rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse
– begrænsninger i aktiernes omsættelighed
– stemmeretsbegrænsninger.

3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets øver-
ste ledelsesorgan og for ændring af selskabets vedtægter.

4) Bestyrelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede 
aktier, jf. § 155 i selskabsloven, eller for at erhverve egne aktier, jf. 
§ 198 i selskabsloven.

5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, 
ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge 
af et gennemført overtagelsestilbud og virkningerne heraf. Oplysnin-
gerne efter 1. pkt. kan undlades, hvis oplysningernes offent liggørelse 
vil være til alvorlig skade for selskabet, medmindre selskabet udtrykke-
ligt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger i henhold til anden 
lovgivning. Udeladelse af oplysninger efter 2. pkt. skal nævnes.

6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter 
disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller afskediges uden 
gyldig grund, eller deres stilling nedlægges som følge af et overtagel-
sestilbud.

Det er EY’s holdning, at de fire første oplysningskrav er relativt lette at 
opfylde, idet disse oplysninger allerede i dag i et stort omfang fremgår af de 
børsnoterede virksomheders årsrapporter, eksempelvis i afsnittet om akti-
onærinformation herunder i beskrivelsen af corporate governance. 

Derimod kan de to sidste oplysningskrav være noget vanskeligere at 
opfylde. Det kræver efter EY’s opfattelse en systematisk informationsind-
samling i hele koncernen for at opnå et fuldstændigt overblik over, hvilke 
kontrakter og aftaler der ud fra en væsentlighedsvurdering falder ind under 
oplysningskravet. 

Eksempler på væsentlige aftaler, som får virkning, ændres eller udløber 
som følge af, at kontrollen med den regnskabsaflæggende virksomhed skif-

Som vi ser det
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ter, kan være leasingaftaler, låneaftaler, samarbejdsaftaler, købs- og salgs-
aftaler m.v.

For et praktisk eksempel på oplysninger om kapitalforhold henvises til EY’s 
”Illustrativ IFRS-årsrapport 2021”, som kan findes på EY’s hjemmeside.

Redegørelse for virksomhedsledelse
Virksomheder i regnskabsklasse D skal i ledelsesberetningen medtage en 
redegørelse for virksomhedsledelse. 

Formålet med redegørelsen for virksomhedsledelse er at give aktionærerne 
nem adgang til væsentlige oplysninger om de principper, selskabet anven-
der for virksomhedsledelse.

Redegørelsen skal som udgangspunkt indeholde følgende oplysninger:
1) Den kodeks for virksomhedsledelse, virksomheden måtte være om fattet 

af i henhold til betingelserne for optagelse af virksom hedens værdipa-
pirer på det marked i et EU-/EØS-land, hvor værdipapirerne er optaget 
til handel 

2) En beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- 
og risikostyringssystemer i forbindelse med virksomhedens regnskabs-
aflæggelsesproces

3) En beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer 
og deres udvalg.

Følgende typer af regnskabsklasse D-virksomheder skal overholde ovenstående punkter:
Virksomheder med 
 aktier  optaget til 

 handel på et re guleret 
marked i et  

EU-/EØS-land

Virksomheder, der alene 
har  andre værdi papirer 
end aktier noteret på et 

 re guleret marked i et 
EU-/EØS-land

Statslige aktieselskaber, 
der ikke har værdipapirer 
optaget til handel på et 
reguleret marked i et 

EU-/EØS-land1

Kodeks × ×

Beskrivelse af virksom
hedens interne kontrol og 
risikostyringssystemer 

× × ×

Sammensætningen af 
virksomhedens ledelses
organer og deres udvalg

× ×

1) Kravet gælder ikke for dattervirksomheder af statslige aktieselskaber
 

Særligt om oplysning om kodeks for virksomhedsledelse
Loven foreskriver, at en virksomhed, hvis aktier er optaget til han del på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, samt statslige aktieselskaber, der ikke 
har værdipapirer optaget til han del på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, skal medtage en redegørelse for virksomheds ledelse, der omfatter:
1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virk-

somhedsledelse, med henvisning til den kodeks, virksom heden i givet 
fald er omfattet af

§§ 107 b og 107 c

Oplysningskrav

https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
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2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgænge-
lig

3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks, virksomhe-
den fraviger, og grundene hertil, hvis virksomheden har besluttet at fra-
vige dele af kodeksen

4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr. 1 
omhandlede kodeks, hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende 
kodeksen

5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som 
virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den i 
nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt anvender, 
med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

Oplysningerne skal gives, uanset om anvendelsen af den pågældende 
kodeks er lovkrævet, eller anvendelsen af kodeksen følger et regelsæt fast-
sat af den pågældende markedsplads.

For virksomheder, der har værdipapirer noteret til handel på NASDAQ 
Copenhagen og som ifølge Børsens regler er omfattet af “Anbefalinger for 
god Selskabsledelse“, medfører bestemmelsen principielt ikke yderligere 
pligter. 

Komitéen for god Selskabsledelse sendte i december 2020 opdaterede 
anbefalinger. 

De opdaterede anbefalinger lægger særlig vægt på at fremhæve vigtighe-
den af virksomhedernes langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog 
med en bred kreds af interessenter, bæredygtighed, ledelsens overvejelser 
og transparens i forhold til ledelsesaflønning samt stillingtagen til virksom-
hedens overordnede formål. 

De opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse træder i kraft for regn-
skabsår, der starter 1. januar 2021 og derefter. 

Redegørelsen skal følge anbefalingerne eller forklare, hvor anbefalingerne 
helt eller delvist ikke følges. 

Følger virksomheden den pågældende kodeks, er det tilstrækkeligt at hen-
vise til kodeksen med angivelse af, hvor kodeksens indhold er offentligt til-
gængelig. Det er ikke krævet, at virksomheden redegør for indholdet af det 
samlede kodeks.

Fraviger virksomheden dele af kodeks eller kodeks i sin helhed, skal virk-
somheden oplyse herom og angive begrundelserne herfor. Der stilles ikke 
specifikke krav til indholdet af oplysningen og begrundelsen.

Oplysningerne skal  
gives, uanset om  
de er lovkrævede

Anbefalinger for god  
selskabsledelse

Oplysningerne gives  
efter følg eller forklar-
princippet

Krav til indhold er  
ikke specificeret
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Virksomheder, der har valgt at følge en anden eller flere kodeks, skal give 
tilsvarende oplysninger for hver kodeks, virksomheden er omfattet af. Det 
gælder ligeledes virksomheder, som ikke er omfattet af en kodeks, men som 
frivilligt vælger at anvende en kodeks.

Særligt om redegørelse for intern kontrol og risikostyring  
i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelsesproces
Virksomheder, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU-/EØS-land, samt statslige aktieselskaber, der ikke har værdi-
papirer optaget til han del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal  
give oplysninger om hovedelementerne i de interne kontrol- og risikosty-
ringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, så regn-
skabsbrugerne får adgang til disse oplysninger.

Redegørelsen skal alene omhandle de interne kontrol- og risikostyrings-
systemer, som modvirker væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen. Der skal 
dermed ikke gives oplysninger om risikostyringssystemer og interne kon-
troller, som ikke knytter sig til regnskabsaflæggelsesprocessen.

Redegørelsen skal på en overskuelig måde beskrive hovedpunkterne, og 
der er således ikke tale om en detaljeret og omfattende redegø relse. Rede-
gørelsen skal endvidere afspejle de faktiske forhold og være tilpasset den 
enkelte virksomheds konkrete situation og karakteristika, fx størrelse, kom-
pleksitet og struktur.

Beskrivelsen bør omfatte procedurer eller systemer, som virksom heden har 
indført i forbindelse med risikostyringen. Herunder bør ledelsen beskrive, 
hvordan den løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regn-
skabsaflæggelsen og interne kontrolsystemer, som er indført i virksom-
heden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen bliver imøde-
gået, opdaget og korrigeret. 

Typisk omfatter de interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen bestyrelses- og/eller direktionsgodkendte poli-
tikker, manualer og procedurer m.v. inden for væsentlige områder i forbin-
delse med regnskabsaflæggelsen, herunder Code of Conduct, Code of 
Ethics, en regnskabs- og rapporteringsmanual inkl. minimumskrav til forret-
ningsgange, interne og eksterne kontroller m.v.

Det er regnskabsaflæggelsesprocessen og udarbejdelsen af regnskaber og 
dermed den finansielle rapportering, den eksterne regnskabsaflæggelse og 
de finansielle informationer, herunder årsrapporter, halvårsrapporter og 
kvartalsrapporter der offentliggøres, som har særlig interesse i relation til 
redegørelsen. 

Processen for udarbejdelse af konsoliderede regnskaber, der omfatter den 
koncerninterne rapportering, eliminering af koncerninterne transaktioner 

Risici for væsentlige fejl  
i regnskabsaflæggelsen

Overordnet beskrivelse af 
de konkrete hovedpunkter

Interne kontrol- og 
 risikostyringssystemer
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og mellemværender samt udligning af interne aktiebesiddelser, bør omfat-
tes af redegørelsen. 

Interne kontroller og risikostyringen i relation til indregning af nytilkøbte 
koncernvirksomheder, herunder fordeling af købspris er også omfattet. Er 
it og skat væsentlige for regnskabsaflæggelsesprocessen, vil disse områder 
også være omfattet.

“Anbefalinger for god Selskabsledelse“, der er indarbejdet i NASDAQ 
Copenhagens oplysningsforpligtelser, foreskriver, at danske børsnoterede 
virksomheder skal give en rede gørelse i årsrapporten eller på en hjemme-
side for, hvordan de forholder sig til disse anbefalinger. 

Gældende anbefalinger fokuserer ikke alene på en beskrivelse af hoved-
elementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystemer i for-
bindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Anbefalingerne er således 
bredere end det, der fremgår af årsregnskabsloven. 

Interne kontroller og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelses-
processen er ikke defineret i loven, og ledelsen må derfor i praksis selv defi-
nere, hvad der menes med interne kontroller og risikostyring i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen og/eller søge vejledning i anerkendte grundlag 
og definitioner. 

Det såkaldte COSO-framework indeholder definitioner på de begreber, der 
er relevante for ledelsens arbejde med interne kontroller, herunder intern 
kontrol og risikostyring. 

Besvigelser af betydning for regnskabsaflæggelsen skal også beskrives i 
forbindelse med redegørelsen for intern kontrol og risikostyring. 

Det er bestyrelsens ansvar – gennem sit tilsyn med direktionen – at sik re, at 
virksomheden etablerer og vedligeholder interne kontroller, der giver rime-
lig sikkerhed for pålideligheden af regnskabsaflæggelsen, og overholdelse 
af relevant lovgivning og anden regulering af relevans.

Direktionens ansvar i relation til besvigelser omfatter etablering og vedlige-
holdelse af kontroller, der understøtter virksomhedens mål om at udar-
bejde en årsrapport eller anden finansiel rapportering, der giver et retvi-
sende billede, og styring af risici, som kan resultere i væsentlig fejlinforma-
tion i regnskabsaflæggelsen.

Ved beslutningen om, hvilke kontroller der implementeres for at forebygge 
og opdage besvigelser, bør direktionen overveje risiciene for, at regnskabs-
aflæggelsen kan indeholde væsentlig fejlinformation bl.a. som følge af 
besvigelser.

Inspiration kan findes  
i de internationale 
 grundlag og vejledninger

COSO-framework

Besvigelser af betydning 
for  regnskabsaflæggelsen 
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Særligt om sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer
Virksomheder, hvis aktier er optaget til han del på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land, og statslige aktieselskaber, der ikke har værdipapirer opta-
get til han del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal give en beskri-
velse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres 
udvalg samt disses funktion. 

Målet er, at virksomheden skal beskrive, hvordan ledelsen er sammensat, 
og hvilken funktion ledelsesmedlemmerne har. 

I danske aktieselskaber kan virksomheden foretage en opdeling af ledelsen 
i direktion og bestyrelse med angivelse af det enkelte ledelsesmedlems 
ansvarsområder i virksomheden. For direktionsmedlemmer er det allerede 
i dag sædvanligt, at der i årsrapporten angives det enkelte ledelsesmed-
lems ansvarsområder i virksomheden. 

Har virksomheden nedsat ledelsesudvalg, skal virksomheden beskrive sam-
mensætningen af udvalgets medlemmer og udvalgets funktion. 

De typiske udvalg, der kan være tale om, og som er omtalt i “Anbefalinger 
for god Selskabsledelse“, senest ajourført december 2020, er: nomine-
rings-, vederlags- og revisionsudvalg. Men andre udvalg, som fx forsknings- 
og udviklingsudvalg complianceudvalg eller risikoudvalg, kan også være 
relevante for den enkelte virksomhed.

Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler, at hvis bestyrelsen nedsætter 
et udvalg, sker det alene vedrørende forhold, som angår afgrænsede 
temaer med henblik på at forberede beslutninger, som træffes i den sam-
lede bestyrelse. 

Det anbefales tillige, at bestyrelsen udarbejder et kommissorium for det 
enkelte udvalg, hvori udvalgets ansvarsområder og kompetencer fastlæg-
ges, og at disse offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

Endelig anbefales det, at navnene på medlemmerne i de enkelte ledelses-
udvalg oplyses i ledelsesberetningen, herunder udvalgets formand og med-
lemmernes uafhængighed. Herudover anbefales det, at der redegøres for 
udvalgenes væsentligste aktiviteter og antallet af møder i årets løb.

Placering af redegørelsen for virksomhedsledelse
Redegørelsen for virksomhedsledelse, som omfatter alle elementerne i 
lovens §§ 107 b-c, skal præsenteres som en samlet redegørelse og kan væl-
ges offentliggjort på følgende tre måder: 
• I ledelsesberetningen i et særligt afsnit i sammenhæng med oplysninger 

om kapitalforhold og overtagelsestilbud i henhold til § 107 a.

Beskrivelse af ledelsens 
sammensætning og 
 ledelsesmedlemmernes 
funktion

Beskrivelse af ledelses-
udvalg

To valgmuligheder  
for placering af 
 redegørelsen
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• På virksomhedens hjemmeside, hvortil der i ledelsesberetningen hen-
vises specifikt med angivelse af internetadressen (URL-adressen), hvor 
redegørelsen er offentliggjort. 

Offentliggøres redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, skal redegø-
relsen offentliggøres som en samlet opgørelse, og det skal oplyses, at rede-
gørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, 
samt hvilken regnskabsperiode den pågældende årsrapport dækker. Rede-
gørelsen skal være tilgængelig for aktio nærer m.fl. fra det tidspunkt, hvor 
årsrapporten, som redegørelsen knytter sig til, er tilgængelig for aktionæ-
rer m.fl., mens den skal være offentlig tilgængelig på hjemmesiden, fra det 
tidspunkt hvor årsrapporten offentliggøres. 

Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin 
helhed i uændret form i mindst fem år på den eksakte internetadresse (URL-
adresse), der er angivet i ledelsesberetningen i den årsrapport, som rede-
gørelsen knytter sig til. For børsnoterede virksomheder gælder dog et krav 
om tilgængelighed i 10 år, jf. lov om kapitalmarkeder (tidligere værdipapir-
handelsloven). Ændres internetadressen i løbet af den periode, skal der 
være en direkte viderestilling fra den internetadresse, der oprindeligt er 
anført i ledelsesberetningen.

Børsnoterede selskaber skal offentliggøre redegørelsen under betegnelsen 
“Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. års regn skabs  lovens § 107 b”, 
mens statslige aktieselskaber skal betegne redegørelsen “Redegørelse for 
virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c”. Eventuelle yderligere 
oplysninger om virksomheds ledelse skal holdes tydeligt adskilt fra den lov-
krævede redegørelse.

Erhvervsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse om offentliggørelse af  
en række redegørelser efter årsregnskabsloven. Bekendtgørelsen er 
optrykt bagest i denne publikation, hvortil der henvises.

For virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal redegørelsen for 
modervirksomheden og for koncernen gives samlet.

For et praktisk eksempel på oplysninger om kapitalforhold henvises til EY’s 
”Illustrativ IFRS-årsrapport 2021”, som kan findes på EY’s hjemmeside.

Redegørelse for politikker om mangfoldighed
Børsnoterede virksomheder, der størrelsesmæssigt overstiger grænserne 
for regnskabsklasse C (stor), og statslige aktieselskaber, uanset størrelse, 
skal i tilknytning til ledelsesberetningen redegøre for virksomhedens poli-
tikker for mangfoldighed.  

Formålet med oplysningskravet er – med fokus på mangfoldighed i ledel-
sens sammensætning – at sikre, at der i virksomhedens ledelse er en til-

Samlet redegørelse  
om virksomhedsledelse  
på hjemmesiden

Bekendtgørelse

Samlet redegørelse for 
koncern og moder

§ 107 d
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strækkelig mangfoldighed af synspunkter og ekspertise, som er nødvendig 
for såvel en god daglig drift som for at udvikle og gennemføre virksomhe-
dens langsigtede strategier. I henhold til lovbemærkningerne skal mangfol-
dighed forstås bredere end blot den kønsmæssige sammensætning. Der 
skal dog ikke redegøres for den kønsmæssige sammensætning mere end en 
gang.

Der er ingen pligt til at have en mangfoldighedspolitik. Derfor skal de omfat-
tede virksomheder enten redegøre for deres politikker for mangfoldighed 
eller redegøre for, hvorfor de ikke har en politik på området, jf. følg eller for-
klar-princippet. Følg eller forklar-princippet betyder, at hvis en virksomhed 
ikke har en mangfoldighedspolitik, skal ledelsesberetningen indeholde en 
redegørelse med forklaring om baggrunden herfor.

Hvis virksomheden har en mangfoldighedspolitik, skal redegørelsen 
omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anven-
des i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så 
vidt angår fx alder, køn, eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. 
Mangfoldighed kan i henhold til lovbemærkningerne også omfatte andre 
aspekter, fx geografisk herkomst, international erfaring, ekspertise inden 
for relevante bæredygtighedsspørgsmål, medarbejderrepræsentation eller 
andre aspekter, fx socioøkonomisk baggrund. 

Virksomhedens ledelse er defineret som bestyrelse/tilsynsråd og den regi-
strerede direktion, hvilket er en mere snæver definition end for oplysning 
om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

Redegørelsen skal indeholde oplysning om:
• ►Målene for mangfoldighedspolitikken.
• ►Hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført.
• ►Resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden.

I lovens krav til en ledelsesberetning for koncernen er indarbejdet en hen-
visning til § 107 d om redegørelsen for mangfoldighed, så der skal gives til-
svarende oplysninger som i moderselskabsregnskabet. Da modervirksom-
hedens ledelse og koncernens ledelse er den samme, vil oplysningerne i 
ledelsesberetningen være ens og vil kunne gives samlet, jf. § 128, stk. 5. 

Redegørelsen kan offentliggøres på virksomhedens hjemmeside. Reglerne 
herfor følger af redegørelsesbekendtgørelsen.

Følg eller forklar-princip

§ 128, stk. 3
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6 .8 Samlet oversigt over lovens krav til ledelsesberetningen
I nedenstående skema er de samlede krav til ledelsesberetningens indhold 
angivet for hver af lovens regnskabsklasser gældende for kapitalselskaber.

For alle erhvervsdrivende fonde gælder tillige et krav om en redegørelse for  
god fondsledelse og en redegørelse for fondens uddelingspolitik, herunder 
årets uddelinger.

Regnskabsklasse B1
C 

mellem
C

stor
D

statslige
D 

børsnoterede
Krav om 
 ledelsesberetning Ja,  

§§ 76 a-77

Ja,  
§§ 99, 100, 
101 og 128

Ja,  
§§ 99-101 og 

128 

Ja,  
§§ 99-101, 

107, 107 c-d 
og 128 

Ja,  
§§ 99-101, 

107, 107 a-b, 
107 d og 128 

Virksom hedens 
 væsent ligste  aktiviteter Ja

Usikkerhed ved indreg
ning og måling

Ja,  
hvis relevant

Usæd vanlige forhold Ja,  
hvis relevant

Oplysning om egne  
kapitalandele

Ja,  
hvis relevant

Redegørelse for 
 udvik lingen i 
 virksom hedens  
aktiviteter  
og økonomiske  
forhold

Ja, hvis 
 væsentlige 
ændringer i 
aktiviteter 

eller 
 økonomisk 
udvikling 

Ja

Begivenheder, som er 
 indtruffet efter balance
dagen

Ja,  
hvis relevant2

Virksom hedens  
forventede udvikling Nej Ja

Årets resultat i forhold til 
tidligere udmeldte for
ventninger

Nej Ja

Væsentlige videnressour
cer Nej Ja,  

hvis relevant
Påvirkning af det eksterne 
miljø Nej Ja,  

hvis relevant
Forsknings og udviklings
aktiviteter Nej Ja,  

hvis relevant
Filialer i udlandet Nej Ja,  

hvis relevant
Mål og politikker for finan
sielle risici og eksponering Nej

Ja,

hvis relevant
5års hoved og 
 nøgletaloversigt Nej Ja, tilpasning kan undlades ved ændring af regnskabs praksis
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Regnskabsklasse B1
C 

mellem
C

stor
D

statslige
D 

børsnoterede
Samfundsansvar Nej Ja
Måltal og politikker for det 
underrepræsenterede køn Nej Ja

Betalinger til  
myndigheder Nej Ja,  

hvis relevant
Politik for dataetik Nej Ja
Ledelses hverv i andre 
 virksomheder Nej Ja

Kapital forhold og 
overtagelses tilbud Nej Ja

Virksomhedsledelse
Nej Ja

Mangfoldighed
Nej Ja4

1) Herunder mikrovirksomheder.
2) Oplysningskravet om begivenheder efter balancedagen er flyttet til noterne. Oplysningen skal dog også gives i ledel-

sesberetningen, hvis der er tale om væsentlige forhold, evt. med henvisning til den pågældende note.
3) For regnskabsår der begynder 1. januar 2021 eller senere.
4) Gælder kun for børsnoterede virksomheder, der overstiger grænserne for regnskabsklasse C (stor). For statslige aktie-

selskaber gælder kravet uanset størrelse.

6 .9 Alternative præsentationsmål
De seneste år har flere og flere virksomheder præsenteret Alternative Per-
formance Measures (APM’er) i deres årsrapport. APM er et begreb, der 
dækker over historiske eller forventede finansielle tal eller nøgletal, som 
udledes fra eller gives i forbindelse med regnskabets opgørelser. APM’erne 
defineres som udgangspunkt af virksomhederne selv. Mange virksomheder 
vil gerne præsentere andre finansielle tal, end de af loven eller IFRS define-
rede tal, fx tal som ledelsen anvender i deres styring af virksomheden. 
APM’erne udgør således et supplement til de klassiske talmæssige oplysnin-
ger i årsrapporten, og de giver regnskabsbrugerne information til at forstå 
virksomheden fra ledelsens synspunkt.

I selve årsregnskabet er anvendelsen af APM’er ofte begrænset til mellem-
totaler som EBIT og EBITDA, og de fleste APM’er indgår typisk som en del 
af ledelsesberetningen.

Det europæiske børstilsyn ESMA har udarbejdet retningslinjer for anven-
delse af APM’er, hvori APM’er er defineret som ”et finansielt mål for histori-
ske eller fremtidige finansielle resultater, finansiel stilling eller betalings-
strømme, som ikke er defineret eller anført i det relevante regelsæt for rap-
portering af finansielle oplysninger”.

Eksempler på APM’er er generelt der, hvor virksomheden forklarer justerin-
ger til regnskabsposter eller (mellem)totaler i resultatopgørelse, balance 
eller pengestrømsopgørelse. Det kan fx være ”resultat før engangsomkost-
ninger”, ”resultat før renter, skat, afskrivning og amortisering (EBITDA)”, 
”nettogæld” eller ”organisk vækst”. 

Hvad er APM’er

Indgår typisk i  
ledelsesberetningen

ESMA-retningslinjer
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ESMA’s retningslinjer oplister en række krav til de virksomheder, der anven-
der APM’er:
1. Tydelig oplysning om anvendte definitioner på alle APM’er.
2. Relevant betegnelse af APM’er, så regnskabsbruger forstår betydnin-

gen heraf og beregningsgrundlaget herfor og ikke vildledes.
3. Afstemning af APM’er til den nærmeste sammenlignelige regnskabs-

post, mellemtotal eller total i regnskabet og en forklaring af de væsent-
ligste afstemningsposter.

4. En forklaring af, hvorfor anvendte APM’er bedre udtrykker virksomhe-
dens præstation end tallet opgjort efter den relevante lovgivning.

5. APM’er må ikke: 
a. Fremhæves, fx typografisk (fed skrift, større typer eller lignende) på 

bekostning af tal opgjort efter den relevante lovgivning
b. Præsenteres på en sådan måde, at de fjerner opmærksomheden fra 

tal opgjort efter den relevante lovgivning
c. Medtage sammenligningstal for anvendte APM’er.

6. Definitioner og beregninger skal være konsistente fra år til år. Hvis disse 
ændres, skal effekten på både årets og sammenligningsårets APM’er 
forklares. 

Erhvervsstyrelsen har på forespørgsel i en konkret sag anført, at APM’er 
efter styrelsens opfattelse kan supplere, men ikke erstatte tal opgjort efter 
den relevante lovgivning. Det vil sige, at kommenteringen i ledelsesberet-
ningen skal være på tal opgjort efter den relevante lovgivning, som virk-
somheden så kan vælge at supplere – men altså ikke erstatte – med APM’er.

Erhvervsstyrelsens  
holdning
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Kapitel 7  
Egenkapitalopgørelse

Regnskabsklasse
B  

mikro B
C 

mellem
C  

stor D

Krav om   
resultat disponering

Ja, i tilknytning til  
resultatopgørelsen Ja, i noterne

Krav om  
egenkapitalopgørelse

Ja, hvis fuldstændig egenkapi-
talnote ellers frivilligt1,2 Ja2

1) EY anbefaler, at alle årsrapporter præsenterer en egenkapitalopgørelse som en primær opgørelse.
2) Ingen krav om sammenligningstal. EY anbefaler, at der præsenteres sammenligningstal i en egenkapitalopgørelse på 

lige fod med årsregnskabets øvrige primære opgørelser. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal udarbejde en egenkapitalopgørelse som en primær opgø-
relse på linje med resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Udarbejdes koncernregn-
skab, skal der ligeledes udarbejdes en særskilt egenkapitalopgørelse for koncernen. 

Der er ingen krav om sammenligningstal i egenkapitalopgørelsen.

Loven kræver ikke, at virksomheder i regnskabsklasse B udarbejder en særskilt egenkapitalopgørelse.

Loven kræver præsentation af en resultatdisponering, der afhængigt af regnskabsklasse enten skal 
præsenteres i tilknytning til resultatopgørelsen eller i noterne til årsregnskabet.

7 .1 Fortolkningsbidrag
Som fortolkningsbidrag til lovens rammebestemmelser om præsentation af 
en egenkapitalopgørelse anvendes IAS 1 Presentation of Financial State
ments.

7 .2 Krav til oplysninger om visse egenkapitaltransaktioner i 
regnskabsklasse B
Loven stiller ikke krav om, at virksomheder i regnskabsklasse B udarbejder 
en egenkapitalopgørelse. Virksomheder i regnskabsklasse B kan nøjes med 
at præsentere de egenkapitalnoter, som loven kræver. Det drejer sig om en 
primo-/ultimoredegørelse for reserven for opskrivninger, oplysninger om 
ekstraordinær udlodning af udbytte i årets løb samt en redegørelse for 
bevægelser på reserve for sikringstransaktioner og reserve for valutaom-
regning (dagsværdireserver).

§§ 31, 55 a og 58
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Loven stiller kun krav om én samlet dagsværdireserve, men EY anbefaler to 
separate egenkapitalreserver, hvilket er omtalt nærmere i afsnit 25.11 
Reserver for sikringstransaktioner og valutaomregninger.

Hvis en virksomhed i regnskabsklasse B vælger at præsentere en fuldstæn-
dig note over virksomhedens bevægelser i egenkapitalen, vil dette være 
ensbetydende med et lovkrav om at skulle præsentere en egenkapitalopgø-
relse som en selvstændig primær opgørelse.

Ledelsens forslag til en resultatdisponering skal for regnskabsklasse B-virk-
somheder præsenteres i tilknytning til resultatopgørelsen. Oplysningerne, 
der kræves i resultatdisponeringen, kan sædvanligvis genfindes i egenkapi-
talopgørelsen. Se mere om præsentation og opstilling af en resultatdispo-
nering nedenfor i afsnit 7.5. 

Hvis en virksomhed i klasse B ikke medtager en egenkapitalopgørelse i års-
rapporten, vil regnskabsbruger alene få udvalgte og spredte oplysninger 
om egenkapitalens udvikling. Loven stiller i den forbindelse følgende krav 
om oplysninger om transaktioner på egenkapitalen:
• Foreslået udbytte og ekstraordinært udbytte i løbet af regnskabsåret 

skal oplyses særskilt i resultatdisponeringen, jf. § 31.
• Oplysninger om egne kapitalandele, herunder køb og salg i regnskabs-

året, skal fremgå af ledelsesberetningen, jf. § 77, medmindre virksom-
heden i stedet vælger at oplyse herom i noterne.

• Opskrivninger og tilbageførsler på reserve for opskrivninger, jf. § 41, 
skal noteoplyses, jf. § 58, nr. 2

• Valutakursændringer fra omregning af regnskaber aflagt i fremmed 
valuta, jf. § 49, stk. 2, nr. 4, skal noteoplyses, jf. § 55 a.

• Værdireguleringer fra pengestrømssikring, jf. § 49, stk. 2, nr. 3, skal 
noteoplyses, jf. § 55 a.

En række andre centrale oplysninger om transaktioner på egenkapitalen 
kan regnskabsbruger alene indirekte udlede af regnskabet. Det gælder fx 
for beløb vedrørende udbytte fra tidligere år, der er udbetalt i regnskabs-
året, akkumulerede ændringer til egenkapitalen primo som følge af praksis-
ændringer eller væsentlige fejl, kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser 
samt kapitalbevægelser i forbindelse med omstruktureringer.

På grund af ovenstående er det EY’s opfattelse, at regnskabsbruger stilles 
dårligere ved ikke at have en egenkapitalopgørelse til rådighed, som giver 
det fulde overblik over de transaktioner, der er indregnet på egenkapitalen. 
Derfor anbefaler EY, at virksomheder i regnskabsklasse B altid præsenterer 
en egenkapitalopgørelse efter kravene i regnskabsklasse C og D, så de sam-
lede egenkapitaltransaktioner fra primo regnskabsåret til ultimo med sam-
menligningstal for forrige regnskabsår vises på en overskuelig måde i års-
regnskabet.  

§ 31

Oplysninger om  
egenkapitalens udvikling

Som vi ser det
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Vælger virksomheden frivilligt at udarbejde en egenkapitalopgørelse, anses 
kravet til oplysning om opskrivninger og tilbageførsler på reserve for 
opskrivninger efter § 58, nr. 2, som opfyldt. Se mere i afsnit 25.5 Reserve 
for opskrivninger. 

Oplysningskravet om redegørelse for bevægelser på reserve for sikrings-
transaktioner og reserve for valutaomregning (dagsværdireserver) efter  
§ 55 a anses ligeledes for opfyldt, når virksomheden udarbejder en egenka-
pitalopgørelse. 

Modervirksomheder, der selvstændigt er en regnskabsklasse B-virksom-
hed, men som er koncernregnskabspligtige, skal aflægge et modervirksom-
hedsregnskab efter regnskabsklasse C, jf. § 119. Som følge heraf vil kon-
cernregnskabspligtige modervirksomheder altid skulle præsentere en 
egen kapital op gø relse. 

7 .3 Krav om egenkapitalopgørelse for regnskabsklasse C og D
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal præsentere en særskilt egen-
kapitalopgørelse som en primær opgørelse på  linje med resultatopgørelse, 
balance og pengestrømsopgørelse. 

Formålet med egenkapitalopgørelsen er at give overblik over de transaktio-
ner, der indregnes direkte på egenkapitalen, jf. § 49, stk. 2. For yderligere 
omtale af egenkapital, omtale af egenkapitalens reser ver og beskrivelse af, 
hvilke transaktioner der skal indregnes direkte på egenkapitalen, henvises 
til kapitel 25 Egenkapital.

I egenkapitalopgørelsen skal der redegøres for primo, årets tilgange, årets 
afgange og ultimo fordelt på alle relevante egenkapitalreserver, der eksiste-
rer i den konkrete virksomhed. For at skabe klarhed skal indholdet af bevæ-
gelserne fremgå af benævnelsen eller af noterne, så det er muligt for regn-
skabsbrugeren umiddelbart at se, hvorfra tilgangene kommer, og hvortil 
afgangene er overført.

Loven præciserer endvidere, at der i egenkapitalopgørelsen særskilt skal 
gives oplysninger om: 
• Til- og afgange på ”Reserve for opskrivninger”.  
• Til- og afgange på ”Reserve for udviklingsomkostninger”.  
• Beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen hidrørende fra sikring af 

fremtidige pengestrømme.
• Beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen hidrørende fra valuta-

omregning af regnskaber i fremmed valuta. 

De særskilte krav om specifikation af egenkapitalreserver i § 86 a, stk. 3, er 
i forvejen indeholdt i § 86 a, stk. 1, som generelt kræver specifikation af 
hver enkelt post under egenkapitalen.

Egenkapitalopgørelsen kan 
erstatte visse notekrav

Krav til   
modervirksomhedens 
egenkapitalopgørelse

Krav om egenkapital-
opgørelse,  
§ 86 a

Krav til særskilte  
oplysninger,  
§ 86 a, stk. 3
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Skattebeløb, som direkte knytter sig til transaktioner indregnet på egenka-
pitalen, skal præsenteres særskilt i egenkapitalopgørelsen som skat af 
årets egenkapitalbevægelser (bruttopræsentation). Det gælder fx udskudt 
skat vedrørende opskrivninger af aktiver efter § 41 og vedrørende udvik-
lingsomkostninger. De pågældende reserver under egenkapitalen skal såle-
des opgøres efter skat.

Egenkapitalopgørelse

 
 
 
 
t .kr .

Aktie-
kapital

Reserve 
for 

opskriv-
ninger

Reserve 
for

udvik-
lingsom-
kostnin-

ger

Reserve 
for 

valuta-
omreg-

ning

Reserve 
for 

sikrings-
trans-

aktioner
Overført 
resultat

Foreslået 
udbytte I alt

1. januar 2021 500.000 99.500 101.500 0 0 2.710.000 100.000 3.511.000

Udbetalt 
udbytte 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000

Overført via 
resultatdispone-
ring 0 0 3.000 0 0 202.175 200.000 405.175

Valutakursregu-
lering af uden-
landsk enhed 0 0 0 1.500 0 0 1.500

Regulering af 
sikringstransak-
tioner 0 0 0 0 13.000 0 0 13.000

Skat af sikrings-
transaktioner         0         0         0         0    -2.925            0         0    -2.925

31. december 
2021   500.000    99.500   104.500     1.500    10.075 2.912.175   200.000 3.827.750

Modsat årsregnskabets øvrige primære opgørelser, som er resultatopgø-
relse, balance og pengestrømsopgørelse, kræver loven ikke, at egenkapital-
opgørelsen skal indeholde sammenligningstal.  

Det er EY’s anbefaling, at egenkapitalopgørelsen bør suppleres med sam-
menligningstal på linje med årsregnskabets øvrige primære opgørelser. 
Denne anbefaling skyldes, at omfanget af transaktioner, der skal eller kan 
indregnes direkte i egenkapitalen, er omfangsrig, og disse transaktioner 
kan være væsentlige for vurderingen af virksomhedens økonomiske udvik-
ling på samme måde som sammenligningstal for resultatopgørelse, balance 
og pengestrømsopgørelse. 

Ledelsens forslag til resultatdisponering skal for regnskabsklasse C- og 
D-virksomheder indarbejdes som en note til årsregnskabet. Oplysningerne, 
der kræves af resultatdisponeringen, kan sædvanligvis genfindes i egenka-
pitalopgørelsen. Se mere om præsentation og opstilling af en resultatdispo-
nering nedenfor i afsnit 7.5.

Skat af  
egenkapitalbevægelser

EKSEMPEL 

Ingen krav om  
sammenligningstal

Som vi ser det

Krav om resultatdispone-
ring som noteoplysning,  
§ 95 a
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7 .4 Krav om egenkapitalopgørelse i koncernregnskabet
Hvis loven kræver udarbejdelse af et koncernregnskab, skal dette som mini-
mum udarbejdes efter reglerne i regnskabsklasse C (mellem), hvormed der 
i koncernregnskabet skal præsenteres en særskilt koncernegenkapitalop-
gørelse som en primær opgørelse.

En regnskabsklasse B-koncern, der frivilligt udarbejder et koncernregn-
skab, jf. § 113, stk. 4, skal dog alene udarbejde koncernregnskab efter reg-
lerne i regnskabsklasse B. Da der ikke i regnskabsklasse B stilles specifikt 
krav om en egenkapitalopgørelse, vil der heller ikke lovmæssigt være krav 
om en koncernegenkapitalopgørelse i et frivilligt koncernregnskab efter 
regnskabsklasse B. Det er dog EY’s anbefaling i lighed med tidligere anbe-
faling for selskabsregnskaber i regnskabsklasse B, at der altid præsenteres 
en koncernegenkapitalopgørelse også i et frivilligt koncernregnskab. 

I koncernregnskabet præsenteres minoritetsinteressernes forholdsmæs-
sige andel af dattervirksomhedernes egenkapital som en særskilt post 
under koncernens egenkapital. Minoritetsinteresser skal derfor fremgå 
særskilt som en del af koncernens egenkapitalopgørelse.

Der skal oplyses om forskydninger i minoritetsinteressernes forholdsmæs-
sige andele af dattervirksomhedernes egenkapital. Oplysningen skal gives 
på et summarisk beløbsmæssigt niveau, hvormed kravet anses for opfyldt 
ved indarbejdelse i koncernegenkapitalopgørelsen. En koncern i regnskabs-
klasse B, der vælger ikke at udarbejde en koncernegenkapitalopgørelse, 
skal i stedet indarbejde oplysningskravene i noterne.

Der er som udgangspunkt ikke krav om binding og præsentation af egenka-
pitalreserver i et koncernregnskab. Det skyldes bl.a., at beslutning om 
udlodning af udbytte ikke foretages på grundlag af koncernens, men deri-
mod på grundlag af modervirksomhedens årsregnskab og dennes sammen-
sætning af egenkapital, fordelt på bundne og frie egenkapitalreserver. I 
visse situationer kan det dog være nødvendigt at vurdere koncernens finan-
sielle stilling ved beslutning om udlodning af udbytte i modervirksomheden. 

Lovens krav om en præsentation af en reserve for sikringstransaktioner og 
reserve for valutaomregninger gælder dog også i koncernregnskabet, da 
disse reserver ikke har til formål at blokere for udbytte, men derimod at 
medtage yderligere information til regnskabsbruger om dagsværdiregule-
ringer under egenkapitalen.

Omkostninger til egenkapitaltransaktioner i dattervirksomheder, der er 
indregnet direkte på egen kapitalen i dattervirksomhedens årsrapport, er 
ikke nødvendigvis egenkapitaltransaktioner i koncernen, hvis sådanne 
omkostninger ikke ændrer på koncern egenkapitalens størrelse. Sådanne 
omkostninger skal derfor i koncernregnskabet indregnes i resultat opgø-
relsen. 

Krav om egenkapital-
opgørelse, 
§ 113

Som vi ser det

Minoritetsinteresser,  
§ 118, stk. 4

§ 126, stk. 4

Egenkapitalbindinger i 
koncernregnskabet

Egenkapitaltransaktioner i 
dattervirksomheder
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Dette betyder, at omkostninger til ekstraordinært udbytte eller omkostnin-
ger til kapitalforhøjelse i dattervirksomheder skal indregnes i resultatopgø-
relsen i modervirksomhedens koncernregnskab.

7 .5 Resultatdisponering
Ledelsen såvel som øvrige regnskabsbrugere har behov for et overblik over 
virksomhedens kapitalberedskab, herunder behov for at vurdere forsvarlig-
heden af ledelsens beslutninger om udbytteudlodninger.   

For at imødekomme dette kræver loven, at virksomheder i regnskabsklasse 
B til D oplyser om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksom-
hedens overskud eller dækning af underskud. 

Herudover kræver loven, at ledelsens forslag til udbytte fremgår som en 
særskilt post i egenkapitalen under ”Overført resultat”, jf. lovens bilag 2, 
balanceskema 1 eller 2. 

Efter EY’s opfattelse kan resultatdisponeringen isoleret set ikke leve op til 
lovens formål og hensigt om at redegøre for, hvad en virksomhed kan 
udlodde som udbytte. Dette skyldes, at en lang række transaktioner efter-
hånden kan påvirke de frie egenkapitalreserver, uden at disse transaktioner 
nødvendigvis er indregnet i resultatopgørelsen eller præsenteres i resultat-
disponeringen. Det er derfor efter EY’s opfattelse alene egenkapitalopgø-
relsen, der kan løse det formål, der oprindeligt er tiltænkt resultatdispone-
ringen.  

Herudover giver loven ingen konkret vejledning om, hvilke transaktioner 
der skal passere resultatdisponeringen, og hvilke transaktioner der blot ind-
regnes direkte i egenkapitalen og uden om resultatdisponeringen.  

Det er derfor EY’s opfattelse, at virksomhederne kan præsentere en simpli-
ficeret resultatdisponering og en egenkapitalopgørelse, der samlet opfyl-
der alle de krav, som loven stiller til resultatdisponeringen, jf. nedenfor. 
Denne anbefaling gælder for alle virksomheder i regnskabsklasserne B til D. 
For virksomheder i regnskabsklasse B gælder, at de alene kan præsentere 
en simplificeret resultatdisponering, hvis der samtidig præsenteres en 
egenkapitalopgørelse som en primær opgørelse.  

Den simplificerede resultatdisponering fordeler alene årets resultat i to ele-
menter nemlig ”Foreslået udbytte for regnskabsåret” og ”Overført til egen-
kapitalreserver”. Den simplificerede resultatdisponering præsenterer ikke 
andre bevægelser på de enkelte egenkapitalreserver, ligesom udlodning af 
ekstraordinært udbytte i årets løb heller ikke præsenteres særskilt, som 
loven ellers kræver. I stedet vil den foretagne udlodning fremgå tydeligt af 
egenkapitalopgørelsen.

§§ 31 og 95 a

§ 95 a, stk. 1

Som vi ser det

Simplificeret resultat-
disponering
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I nogle tilfælde vil det foreslåede udbytte overstige årets resultat, hvormed 
det beløb, der overføres til “Overført til egenkapitalreserver”, blot anføres 
med et negativt beløb. 

Beløbet overført til ”Overført til egenkapitalreserver” fordeles i egenkapi-
talopgørelsen på de relevante egenkapitalreserver.  

Ekstraordinære udbytter
Ekstraordinære udbytter, der er udloddet i årets løb, udgør en disposition, 
der på balancedagen allerede har reduceret de frie egenkapitalreserver. 
Ekstraordinære udbytter, som er udloddet efter balancedagen, men inden 
årsrapporten aflægges, reducerer de frie egenkapitalreserver yderligere, 
inden det ordinære udbytte vedtages og udbetales. 

Ledelsens forslag til ordinært udbytte skal kunne indeholdes i de frie egen-
kapitalreserver på tidspunktet for udlodningen og under hensyn til forsvar-
lighed i øvrigt. Forslag til ordinært udbytte skal derfor stilles med udgangs-
punkt i et samlet overblik over størrelsen af de frie egenkapitalreserver på 
tidspunktet for beslutning om udlodning af det ordinære udbytte. 

Loven kræver, at ekstraordinært udbytte, udloddet i regnskabsåret, skal 
præsenteres som en særskilt post i resultatdisponeringen. Som det fremgår 
ovenfor, kan lovens krav tillige opfyldes ved tydeligt at lade ekstraordinært 
udbytte fragå egenkapitalopgørelsen som en direkte egenkapitaltransak-
tion, hvor det fragår virksomhedens frie egenkapitalreserver, og dermed 
undlade at præsentere det ekstraordinære udbytte som en særskilt post i 
resultatdisponeringen. En forudsætning for denne fremgangsmåde er som 
tidligere nævnt, at der i årsregnskabet præsenteres en særskilt egenkapi-
talopgørelse, også for virksomheder i regnskabsklasse B.  

Et eventuelt besluttet ekstraordinært udbytte inden balancedagen, som 
endnu ikke er udbetalt til kapitalejerne, fragår de frie egenkapitalreserver 
og indregnes som en gældsforpligtelse. Herved fremgår det tydeligt, hvad 
virksomheden har af frie egenkapitalreserver på balancedagen, som ledel-
sen kan disponere over.  

Der skal i tilknytning til resultatdisponeringen gives oplysning om ekstraor-
dinært udbytte, der er udloddet efter balancedagen, men inden regnskabs-
aflæggelsen.  Det er Erhvervsstyrelsens holdning, at oplysningen desuden 
skal gives i tilknytning til egenkapitalopgørelsen. Hvis resultatdisponerin-
gen indarbejdes i tilknytning til egenkapitalopgørelsen, må det anses som 
tilstrækkeligt alene at give oplysningen én gang.  

Da der ikke ved udlodning af ordinært udbytte kan udloddes udbytte på 
baggrund af frie reserver optjent efter balancedagen, men alene på basis af 
de i årsregnskabet anførte frie egenkapitalreserver, kan der forekomme 
situationer, hvor der gennemføres en udlodning af ekstraordinært udbytte 

Foreslået udbytte større 
end årets resultat

§ 31, stk. 2, og  
§ 95 a, stk. 2

Ekstraordinært udbytte 
udloddet i regnskabsåret

Besluttet inden balance-
dagen, men ikke  
udbetalt ekstraordinært 
udbytte

Ekstraordinært  
udbytte udloddet efter 
balance dagen
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i perioden mellem balancedagen og årsrapportens godkendelse på grund-
lag af eksempelvis en stor engangsindtægt indtjent umiddelbart efter 
balancedagen. 

Oplysning om væsentlige ekstraordinære udbytter udloddet efter balance-
dagen, men inden regnskabsaflæggelsen, vil desuden skulle gives i ledel-
sesberetningen som en (ikke-regulerende) begivenhed efter balancedagen.

Eksempel på simplificeret resultatdisponering og egenkapitalop
gørelse ved udlodning af ekstraordinære udbytter

 Der er på baggrund af årsregnskabet for 2020 udloddet et ordinært 
udbytte på 100, og i løbet af 2021 er der udloddet et ekstraordi-
nært udbytte på 50. Begge beløb er udbetalt på balancedagen. 
Efter balancedagen, men inden årsrapporten for 2021 aflægges, er 
der udloddet et ekstraordinært udbytte på 75. På baggrund af års-
regnskabet for 2021, der viser et resultat på 500, stiller ledelsen 
forslag om udlodning af 200 i ordinært udbytte. 

 Den simplificerede resultatdisponering og egenkapitalopgørelse for 
2021 er illustreret nedenfor: 

Resultatdisponering

Årets resultat    500

Foreslået udbytte for regnskabsåret 200

Overført til egenkapitalreserver    300

   500

Egenkapitalopgørelse

Aktie
kapital

Overført 
resultat

Foreslået 
udbytte I alt

1. januar 2021 500 1.000 100 1.600

Udbetalt udbytte 0 0 -100 -100

Udbetalt ekstraordi-
nært udbytte

0 -50 0 -50

Overført via resultat-
disponering      0    300    200    500

31. december 2021    500  1.250    200  1.950

 Der er efter balancedagen udloddet et ekstraordinært udbytte på 
75.

Resultatdisponeringens placering
For virksomheder i regnskabsklasse B kræver loven, at en resultatdispo ne-
ring præsenteres i tilknytning til resultatopgørelsen.

EKSEMPEL 

§ 31
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Ledelsens forslag til resultatdisponering skal for regnskabsklasse C og D 
indarbejdes i en note.  

Resultatdisponeringen i en virksomhed i regnskabsklasse C og D kan frivil-
ligt vælges indarbejdet i tilknytning til resultatopgørelsen, som det er kræ-
vet for virksomheder i regnskabsklasse B efter § 31, men dette fritager 
efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke virksomheden fra også at skulle 
opfylde notekravet, jf. § 95 a.  

7 .6 Eksempel på præsentation af en simplificeret resultatdisponering 
og egenkapitalopgørelse for modervirksomhed og koncern
Der er nedenfor givet et eksempel på opstilling af egen kapitalopgørelser 
med sammenligningstal for en modervirksomhed og koncern samt resultat-
disponering og fordeling af koncernens og modervirksomhedens resultat.  

Egenkapitalopgørelse for modervirksomheden

t.kr.
Aktie- 
kapital

Netto-
opskriv-

ning efter 
indre  

værdis  
metode

Reserve 
for sik-
rings-

transak-
tioner

Overført  
resultat

Foreslået 
udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 
2020 171.000 55.480 -2.675 284.400 8.550 516.755

Udloddet udbytte 0 0 0 0 -8.550 -8.550

Overført via resultatdispo-
nering 0  11.776 0  44.932  11.970 68.678

Valutakursregulering, 
 udenlandske datter- 
virksomheder 0 526 0 0 0 526

Værdiregulering af 
 sikringsinstrumenter        0        0      354        0        0      354

Egenkapital 1. januar 
2021 171.000 67.782 -2.321 329.332 11.970 577.763

Udloddet udbytte 0 0 0 0 -11.760 -11.760

Udbytte af egne kapital-
andele 0 0 0 210 -210 0

Køb af egne kapitalandele 0 0 0 -8.200 0 -8.200

Salg af egne kapitalandele 0 0 0 5.380 0 5.380

Overført via resultatdispo-
nering 0  15.882 0  49.418  13.680 78.980

Valutakursregulering, 
 udenlandske dattervirk-
somheder 0 241 0 0 0 241

Værdiregulering af 
 sikringsinstrumenter        0        0      538        0        0      538

Egenkapital 
31. december 2021  171.000   83.905    -1.783  376.140   13.680  642.942

§ 95 a
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Egenkapitalopgørelse for koncernen

 
t.kr.

Aktie- 
kapital

Reserve 
for sik-
rings-

transak-
tioner

Reserve 
for 

valuta-
omreg-

ning
Overført  
resultat

Foreslået 
udbytte

Minori-
tetsinte-

resser I alt

Egenkapital  
1. januar 2020 171.000 -2.675 8.234 325.968 8.550 5.678 516.755

Udloddet udbytte 0 0 0 0 -8.550 -0 -8.550

Overført via resul-
tatdisponering 0 0 0  56.463  11.970  245 68.678

Valutakursregule-
ring,  udenlandske 
dattervirksomhe-
der 0 0 526 0 0 0 526

Værdiregulering 
af sikringsinstru-
menter        0      354        0        0        0        0      354

Egenkapital 
1. januar 2021 171.000 -2.321 8.760 382.431 11.970 5.923 577.763

Udloddet udbytte 0 0 0 0 -11.760 0 -11.760

Udbytte af egne 
kapitalandele 0 0 0 210 -210 0 0

Køb af egne kapi-
talandele 0 0 0 -8.200 0 0 -8.200

Salg af egne kapi-
talandele 0 0 0 5.380 0 0 5.380

Overført via resul-
tatdisponering 0 0 0  65.033  13.680  267 78.980

Valutakursregule-
ring,  udenlandske 
dattervirksomhe-
der 0 0 241 0 0 0 241

Værdiregulering 
af sikringsinstru-
menter        0      538        0        0        0        0      538

Egenkapital 
31. december 
2021  171.000    -1.783    9.001  444.854   13.680    6.190  642.942
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Resultatdisponering og fordeling af koncernens og modervirksomhedens resultat
Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2021 2020 2021 2020

Årets resultat   78.980   68.678   78.980   68.678

Koncernens resultat fordeler sig således: 

Aktionærer i Industri C A/S 78.713 68.433 

Minoritetsinteresser      267      245 

  78.980   68.678

Forslag til resultatdisponering: 

Foreslået udbytte for regnskabsåret  13.680 11.970 

Overført til egenkapitalreserver   65.300   56.708 

  78.980   68.678
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Kapitel 8  
Pengestrømsopgørelse

Regnskabsklasse
B

mikro B
C  

mellem
C 

stor D

Krav om udarbejdelse af  
penge strøms opgørelse Frivilligt Ja1

Direkte eller indirekte  opgørelse - Valgfrihed

Krav om sammenligningstal - Ja

1) Der gælder visse undtagelser for virksomheder i regnskabsklasse C og D, hvis virksomhedens pengestrømme indgår i 
en koncernpengestrømsopgørelse.

Årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse C og D skal præsentere en penge strøms opgørelse, 
der viser pengestrømmene fra henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet. 

Pengestrømsopgørelsen kan opstilles efter en direkte eller en indirekte præsentationsform. 

Loven stiller krav om sammenligningstal i pengestrømsopgørelsen.  
 

8 .1 Fortolkningsbidrag
Som fortolkningsbidrag til lovens rammebestemmelser om pengestrøms-
opgørelser anvendes IAS 7 Cash Flow Statements, hvortil der også er hen-
vist i lovbemærkningerne.

8 .2 Pligt til at udarbejde pengestrømsopgørelse
Virksomheder i regn skabs klas se C og D skal som udgangspunkt præsentere 
en penge strøms opgørelse. Dog kan virksomheder i regnskabsklasse C og D 
i visse situationer undlade at præsentere en pengestrømsopgørelse, se 
afsnit 8.3 Krav til pengestrømsopgørelse. 

Pengestrømsopgørelsens informationer anses for re le  vante for regnskabs-
brugerne i relation til at vurdere virk somhedens evne til at generere likvidi-
tet, foretage investeringer til vedligeholdelse og forbedring af virksomhe-
dens produktionskapacitet, indfri for plig telser og udbetale udbytte samt til 
at vurdere virk som hedens behov for ekstern finansiering. Hertil kom mer, at 
en penge strøms opgørelse anses for at give større værdi i et værdibaseret 
regnskab, som er det teorigrundlag, som loven bygger på, da dags vær dier 
for aktiver og forpligtelser ikke nødvendigvis fortæller noget om størrelsen 
af virksomhedens ind- og ud be ta lin ger.

Krav til pengestrøms-
opgørelse,  
§ 86
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8 .3 Krav til pengestrømsopgørelse
Pengestrømsopgørelsen skal præsentere regn skabsårets pengestrømme 
fordelt på drifts-, in ve ste rings- og finansieringsaktivitet.

Loven stiller derudover ikke specifikke krav til præ sen ta tionen af penge-
strøms opgørelsen. Det an fø res i lov be mærk ningerne, at der kan hentes 
in spi ra tion i IAS 7, som indeholder følgende retningslinjer:

Pengestrømme fra driftsaktiviteter er som udgangspunkt defineret som 
pengestrømme fra de aktiviteter, der skaber virksomhedens omsætning og 
som ikke er relateret til investerings- eller finansieringsaktivitet. 

Pengestrømme fra driftsaktivitet omfatter fx:
• Indbetalinger fra salg af varer og tjenesteydelser
• Indbetalinger af royalties, honorarer, provisioner og andre indtægter
• Udbetalinger til leverandører af varer og tjenesteydelser
• Udbetalinger vedrørende personale.

Pengestrømme relateret til investeringsaktiviteter vedrører køb og afhæn-
delse af langfristede aktiver og andre investeringer, som ikke er en del af 
virksomhedens likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter fx:
• Udbetalinger til anskaffelse af materielle og immaterielle anlægsaktiver
• Indbetalinger fra salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver
• Udbetalinger til køb eller indbetalinger fra salg af kapitalandele i datter-

virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder
• Udbetalinger til køb eller indbetalinger fra salg af andre værdipapirer, 

der ikke skal henføres til likvider.

Finansieringsaktiviteter relaterer sig til ændringer i størrelsen eller sam-
mensætningen af virksomhedens egenkapital eller fremmedfinansiering, 
herunder optagelse og afdrag på rentebærende gæld.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter fx:
• Indbetalinger ved optagelse af lån eller udstedelse af obligationer
• Udbetalinger ved tilbagebetaling af lån
• Udbetalinger til aktionærer i form af udbytte, køb af egne aktier eller 

kapitalnedsættelse
• Indbetalinger ved udstedelse og salg af egne aktier.

Ordlyden af ovenstående definitioner betyder, at udgangspunktet for klas-
sifikation af pengestrømme er driftsaktivitet, medmindre pengestrømme 
omfattes af definitionen på investerings- eller finansieringsaktivitet.

IAS 7 er ikke entydig med hensyn til klassifikation af visse pengestrømme 
og giver flere valgmuligheder. Fx kan udbytte til kapitalejere og rentebeta-

Krav til præsentation,  
§ 86, stk. 2

Driftsaktivitet

Investeringsaktivitet

Finansieringsaktivitet

En række valgmuligheder 
for klassifikation af renter 
og udbytter
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linger klassificeres enten som pengestrømme fra driftsaktivitet eller finan-
sieringsaktivitet. Udbytteindtægter og modtagne renteindtægter kan deri-
mod vælges klassificeret enten som driftsaktivitet eller investeringsaktivi-
tet. Ved klassifikationen af ovenstående pengestrømme er det derfor vig-
tigt, at der i anvendt regnskabspraksis specifikt redegøres for, hvordan virk-
somheden har klassificeret ovenstående pengestrømme, hvor der er valg-
mulighed. 

Penge strømme fra drifts aktiviteten kan vises enten ved en direkte eller en 
indirekte præsentation. I praksis anvendes den indirekte præsenta tion som 
oftest.

Betingelserne for klassifikation som likvider i pengestrømsopgørelsen er, at 
posterne
• er til fri disposition
• uden hindring kan omsættes til likvider
• kun har ubetydelig risiko for værdiændring
• reelt har en funktion som likviditet ved at indgå i virksomhedens løbende 

likviditetsstyring
• er likvide investeringer, der har en restløbetid på tre måneder eller min-

dre ved anskaffelsen.

Med henblik på at præsentere sammenhængen mellem likvider i pen ge-
strøms  opgørelsen og balancens præsentation af li kvider skal likvider primo, 
forskydninger i perio den og likvider ultimo vises. 

Afgrænsningen af, hvad der kan henføres til likvider i pengestrømsopgørel-
sen, jf. definitionen af likvider ovenfor, er begrænset og ses i praksis at 
afvige i forhold til, hvad der præsenteres som likvide beholdninger i balan-
cen. Det kunne fx være tilfældet for en bunden bankkonto, der p.t. ikke er 
en del af virksomhedens likvide beredskab og derfor ikke er en del af likvi-
der i pengestrømsopgørelsen. I sådanne tilfælde skal der gives oplysninger 
om den valgte afgrænsning i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Alter-
nativt kan virksom heden overveje om bundne likvider, der ikke p.t. opfylder 
ovenstående betingelser for klassifika tion som likvider, i stedet skal præ-
senteres som tilgodehavender i balancen, så der sikres sammenhæng. 

Fælles for alle nedenstående eksempler er, at det overordnede formål er, at 
aktivet indgår i likviditetsstyringen med henblik på at afvikle de kortsigtede 
forpligtelser.

 Bankgæld skal som udgangspunkt præsenteres som finansierings-
aktivitet. Kortfristet bankgæld i form af driftskreditter og lignende 
gæld, der forfalder på anfordring, og som indgår i virksom hedens 
løbende likviditetsstyring, kan dog undtagelsesvis præsenteres 
som likvider i pengestrømsopgørelsen. Forfald på anfordring skal i 
denne forbindelse fortolkes som en til to dage. Er der aftalt et læn-

Direkte eller indirekte 
præsentation

Definition:  
Likvider

Sammenhæng til  
likvider i balancen

Eksempler

Bankgæld
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gere opsigelsesvarsel fra bankens side, vil kravet om forfald på 
anfordring ikke være opfyldt. Ved et opsigelsesvarsel på fx 14 dage, 
som ofte ses anvendt i Danmark, kan kreditten derfor ikke klassifi-
ceres som likvider. Det er endvidere et krav for præsentation som 
likvider, at saldoen på drifts kreditten løbende svinger mellem at 
være positiv og negativ. Hvis driftskreditten konstant er negativ, 
skal den præsenteres som finansieringsaktivitet.

 Bundne bankkonti eller aftaleindskud, som ikke opfylder alle oven-
stående kriterier, kan ikke anses som likvider i relation til udarbej-
delse af pengestrømsopgørelse, men kan indgå i balanceposten 
likvide beholdninger med noteoplysning om særlige vilkår for 
anvendelse og fri givelse, krav til bindingsperiode m.v. 

 Et seks måneders aftaleindskud uden mulighed for førtidig udbeta-
ling vil ikke uden hindring kunne omsættes til likvider. Et sådan afta-
leindskud vil derfor ikke kunne klassificeres som likvider i relation til 
pengestrømsopgørelsen.

 Et to måneders aftaleindskud uden mulighed for førtidig udbetaling 
vil ligeledes ikke uden hindring kunne omsættes til likvider. Et sådan 
aftale indskud vil derfor heller ikke kunne klassificeres som likvider 
til trods for, at løbetiden er under tre måneder.

 I visse tilfælde vil et aftaleindskud kunne opsiges mod betaling af en 
rentekompensation og eventuelt et strafgebyr. Aftaleindskud med 
mulighed for førtidig opsigelse kan dermed konverteres til et kon-
tantbeløb gennem hele aftaleindskuddets løbetid. 

 Om aftaleindskuddet skal klassificeres som likvider i pengestrøms-
opgørelsen afhænger af, om det kontante beløb er kendt ved indgå-
else af aftalen. Hvis rentekompensation og gebyr allerede er kendt 
ved indgåelsen, kan aftaleindskuddet klassificeres som likvider. Om -
vendt hvis rentekompensation og gebyr ikke er kendt ved indgåelse, 
skal det vurderes, om der er væsentlige usikkerheder relateret til 
det kontante beløb, som aftaleindskuddet kan konverteres til. 

 En række koncerner har etableret en cash pool-ordning og opererer 
derfor med en intern koncernbank, hvor koncernvirksomhedernes 
overskudslikviditet samles i fx modervirksomheden. Da kriterierne 
for klassifikation som likvider skal fortolkes restriktivt, er det kun 
undtagelsesvist tilfældet, at definitionen på likvider vil kunne opfyl-
des for cash pool-ordninger. Derfor kan et mellemværende med den 
interne koncernbank som udgangspunkt ikke klassificeres som likvi-
der, men skal derimod klassificeres som tilgodehavender eller gæld 
hos tilknyttede virksomheder i forhold til både pengestrømsopgø-
relse og balance. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt at 

Bundne bankkonti  
og aftaleindskud

Seks måneders 
 aftaleindskud

To måneders   
aftaleindskud

Aftaleindskud med 
 mulighed for førtidig 
 udbetaling

Cash pool-ordning
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forsyne den pågældende balancepost med en note om, at mellem-
værendet vedrører en cash pool-ordning, herunder med beskrivelse 
af de særlige vilkår, som gælder for mellemværendet.

 Klassifikationen i pengestrømsopgørelsen skal for skattekontoens 
vedkommende følge den valgte klassifikation i balancen. Som nær-
mere beskrevet i afsnit 27.14 Særligt om skattekontoen, er det EY’s 
holdning, at indestående beløb på skattekontoen som udgangs-
punkt bør klassificeres som tilgodehavender, da dette anses som 
den mest passende placering i balancen. Vi vil dog ikke afvise, at 
indestående beløb på skattekontoen kan placeres under likvide 
beholdninger ud fra en substansbetragtning i en situation, hvor lof-
tet for udbetalingsgrænsen er betragteligt forhøjet. 

 En børsnoteret obligation med en restløbetid på tre måneder ved 
anskaffelse anses for likvid, hvormed betingelserne for klassifika-
tion som likvider er opfyldt.

Særligt ved medregning af kortfristede obligationer under likvider skal risi-
koen for værdiændringer overvejes — også selv om restløbetiden er under 
tre måneder. Normalt vil denne risiko vurderes ubetydelig, men visse obli-
gationers kreditrisiko kan medføre, at disse ikke kan præsenteres som likvi-
der. 

Kapitalandele og aktier kan aldrig indgå som likvider i relation til penge-
strømsopgørelsen, dels fordi disse ikke har en udløbstid, og dels fordi de 
altid vil være behæftet med risiko for værdiændringer.

IFRS Interpretations Committee har i juni 2019 bekræftet, at kryptovaluta 
efter deres opfattelse ikke har karakter af at være likvider, fordi kryptova-
luta ikke udveksles eller anvendes som monetær enhed til prisfastsættelse 
af varer eller tjenesteydelser på et niveau, der muliggør, at alle transaktio-
ner i årsregnskabet kan indregnes og måles i overensstemmelse hermed. 

Efter EY’s opfattelse vil de fleste eksisterende typer af kryptovalutaer ikke 
opfylde kravene til præsentation som likvider, dels fordi kryptovalutaer nor-
malt ikke er udstedt eller garanteret af en centralbank, dels på grund af risi-
koen for væsentlige værdiændringer og andre risici, der overstiger, hvad 
der er sædvanligt for likvider. 

For yderligere om regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer henvises 
til afsnit 15.7 Særligt om kryptovaluta.

Præsentation i pengestrømsopgørelsen efter IAS 7 kræver, at der er tale 
om transaktioner med likviditetseffekt. Transaktioner uden likviditetseffekt 

Skattekontoen

Likvid obligation med 
 restløbetid på 3 måneder 
ved anskaffelsen

Risiko for værdiændringer

Kapitalandele og aktier kan 
ikke indgå i likvider

Kryptovalutaer

Som vi ser det

Ikke-likvide transaktioner
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skal udeholdes af pengestrømsopgørelsen. Som eksempler på transaktio-
ner uden likviditetseffekt kan nævnes:
• Køb af aktiver, der er fuldt finansierede, fx indgåelse af finansielle lea-

singaftaler, eller leasingaftaler, der indregnes i balancen i henhold til 
IFRS 16.

• Køb af virksomhed ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter.
• Gældskonverteringer/koncerntilskud/gældseftergivelser, der har ka rak- 

      ter af transaktioner med kapitalejere.

Væsentlige transaktioner uden likviditetseffekt bør oplyses i noterne til års-
regnskabet.

Med henblik på at lette regnskabsbrugers mulighed for at vurdere udvik-
lingsretningen er der krav om et års sam men ligningstal. Der gives ingen 
lempelser for udarbejdelse af sammenligningstal i virksom heder, der første 
gang skal udarbejde en pengestrømsopgørelse, fx i det år, hvor en virksom-
hed bliver en C-virksomhed. 

Der gives heller ikke lempelser for sammenligningstal, selvom virksomhe-
den sidste år undlod udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse, fordi virk-
somhedens pengestrømme indgik i en koncernpengestrømsopgørelse.

En virksomhed i regnskabsklasse C eller D kan undlade at præsentere en 
pengestrømsopgørelse, hvis et af følgende kriterier er opfyldt:
• Virksomheden er en modervirksomhed, der i sin årsrapport udarbejder 

et koncernregnskab indeholdende en koncernpenge strøms op gø relse.
• Virksomheden er en dattervirksomhed, som kan undlade at ud ar bejde 

en penge strømsopgørelse i sit eget selskabsregnskab, fordi en højere-
liggende moder  virk somhed udarbejder en koncernpengestrømsopgø-
relse, hvori dattervirksom hedens pengestrømme indgår. 

Begge ovennævnte undtagelsesmuligheder er lempelser i forhold til kra-
vene i IAS 7. Efter IFRS skal der udarbejdes pengestrømsopgørelse i begge 
situa tioner.

Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har undladt at udarbejde 
penge strømsopgørelse i henhold til lovens § 86, stk. 4. Oplysning om und-
ladelse anbefales indføjet i indledningen til beskrivelsen af anvendt regn-
skabspraksis. Det er i den forbindelse hensigtsmæssigt at oplyse, hvor 
regnskabsbrugerne kan finde den pågældende koncernpengestrømsopgø-
relse.

Hvis en virksomhed udarbejder koncernregnskab, skal dette koncernregn-
skab altid suppleres med en koncernpengestrømsopgørelse.  Dette gælder, 
uanset at virksomhedens koncernregnskab indgår i et højereliggende kon-
cernregnskab, hvori koncernens pengestrømme indgår. 

Krav om 
 sammenligningstal

Undtagelse, 
§ 86, stk. 4

Undladelse skal oplyses

Altid pengestrøms-
opgørelse i et 
 koncernregnskab, 
§ 118
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En koncern i regnskabsklasse B, der frivilligt udarbejder et koncernregn-
skab, jf. § 113, skal dog alene udarbejde et koncernregnskab efter kravene 
i regnskabsklasse B. Det er derfor EY’s opfattelse, at der ikke vil være krav 
om en koncernpengestrømsopgørelse i sådanne tilfælde.

En koncern i regnskabsklasse C, der frivilligt udarbejder et koncernregn-
skab, selvom de fx kunne undgå dette ved henvisning til § 112 om højerelig-
gende koncernregnskab, skal derimod altid udarbejde en koncernpenge-
strømsopgørelse, da undtagelsen i § 86, stk. 4, ikke gælder for koncern-
regnskaber, men kun for den enkelte virksomheds årsregnskab. 

Det er derfor afgørende for pligten til at udarbejde en koncernpengestrøm-
opgørelse, om virksomheden, som frivilligt udarbejder et koncernregnskab, 
er undtaget fra koncernregnskabspligten efter § 110 (mindre koncerner) 
eller efter § 112 (højereliggende koncernregnskab). Hvis § 110 anvendes, 
kan koncernpengestrømsopgørelsen undlades, hvilket ikke er tilfældet ved 
anvendelse af § 112.

Loven stiller i øvrigt ingen kvalitetskrav til den koncern penge strøms -
opgørelse, som kan medføre undtagelse fra selv at udarbejde en penge-
strøms opgørelse. Den skal således ikke udarbejdes efter et bestemt regn-
skabsgrundlag som fx IFRS, men kan være udarbejdet efter natio nal regn-
skabslovgivning i hvilket som helst andet land. Der stilles heller ikke krav om 
en bestemt opstillingsform. Loven stiller alene krav om, at virksomhedens 
egne pengestrømme indgår i pengestrømsopgørelsen, men der er heller 
ingen specifikke krav om, at dattervirksomhedens penge strømme skal 
indgå for hele det pågældende regnskabsår.

Efter EY’s opfattelse er en dattervirksomhed, der er erhvervet i løbet af 
regnskabsåret, ikke afskåret fra at anvende lovens lem pel ses mulig heder. 
Lempelsesmuligheden for pengestrømsopgørelser fortolkes på samme 
måde som lempelsen for udarbejdelse af koncernregnskaber, jf. § 112.

Er en dattervirksomhed frasolgt efter balancedagen, vil det fortsat være 
muligt for denne virksomhed at henvise til et højereliggende regnskab for 
den tidligere modervirksomhed, der indeholder en pengestrømsopgørelse.

Erhvervsstyrelsen stiller krav om, at den konsoliderede pengestrømsopgø-
relse, som giver virksomheden mulighed for at undlade at udarbejde en 
pengestrømsopgørelse, er offentliggjort på tidspunktet for offentliggørelse 
af virksomhedens årsrapport. Der er ikke krav om samtidig indsendelse af 
den overliggende årsrapport, når undtagelsen i § 86, stk. 4, anvendes.

8 .4 Præsentation og oplysninger
Loven kræver oplysning om den anvendte regnskabspraksis, som virk som-
heder anvender ved udarbejdelse af pen ge strøms opgørelsen. Det er 
væsentligt, at disse oplysninger indarbejdes i årsregnskabet. Pen ge-

Som vi ser det

Ingen reelle kvalitetskrav

Som vi ser det

Indregningsmetoder  
og målegrundlag  
skal oplyses,  
§ 87, stk. 1
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strømsop gørel sen har den styrke i forhold til årsregnskabets øvrige pri-
mære opgørelser, at den er uafhængig af indregningskriterier og måle-
grundlag, idet opgørelsen afspejler årets faktiske ind- og udbetalinger. En 
korrekt pengestrømsopgørelse er derfor primært afhængig af korrekt klas-
si fi ka tion af virksomhedens pengestrømme i henholdsvis drifts-, investe-
rings- eller finansieringsaktivitet. Oplysningerne i anvendt regnskabsprak-
sis bør derfor omfatte, hvad der i hovedtræk indgår under hovedgrupperne 
drifts-, in vesterings- og finan sieringsaktivitet, samt hvad virksomheden 
anser som likvider. Særligt skal virksomheden være opmærksom på i 
anvendt regnskabspraksis at få beskrevet klassifikationen af de poster, hvor 
der gives valgmuligheder for præsentation. Det gælder hovedsageligt for 
modtagne og betalte renter og udbytte. Se mere om definitionen af de 
enkelte aktiviteter i afsnit 8.3 ovenfor. 

Der er eksempler på formulering af anvendt regnskabspraksis for penge-
strømsopgørelsen i EY’s årsrapportmodeller, som findes i den elektroniske 
udgave af denne publikation.

Hvis en virksomhed i overensstemmelse med lovens lempelsesmuligheder 
ikke udarbejder en pen ge strøms opgørelse, skal dette særskilt oplyses. 
Oplysningen anbefales indføjet indledningsvist i afsnittet om anvendt regn-
skabspraksis.

Præsentation
Den indirekte præsentation kan tage udgangspunkt i resultatopgørelsens 
nettoomsætning og omkostninger, en af resultatopgørelsens mellemresul-
tater eller årets resultat. Der korrigeres for resultatførte beløb, der ikke har 
medført ind- og udbetalinger, og for regnskabsårets forskydning i drifts-
kapital, herunder bl.a. varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og leve-
randørgæld, jf. nedenstående eksempel 1 og 2.

Den direkte præsentation viser indbetalinger fra kunder og udbetalinger til 
leverandører, personale m.v. Ind- og udbetalinger kan enten opgøres 
direkte, hvis virksomhedens registreringer muliggør dette, eller ved regule-
ring af nettoomsætning og omkostninger for regnskabs året, forskydning i 
henholdsvis tilgodehavender, varebeholdninger og leverandørgæld m.v., jf. 
nedenstående eksempel 3.

IAS 7 anbefaler anvendelse af den direkte præsentationsform. Praksis viser 
dog, at de fleste virksomheder anvender den indirekte præsentation, hvil-
ket skyldes, at opgørelsen er lettere at udarbejde.

Pengestrømsopgørelsen skal opstilles på en overskuelig måde, og opstilling  
og klassifikation skal være den samme fra én regnskabsperiode til den 
næste og må kun ændres i særlige tilfælde. 

Undladelse oplyses,  
§ 87, stk. 1

Indirekte præsentation

Direkte præsentation

Valg af præsentation
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Loven indeholder ingen specifikke notekrav til pengestrømsopgørelsen, 
heller ikke til non-cash transaktioner eller ophørende aktiviteter m.v. Af 
hensyn til regnskabsbrugernes informationsbehov kan det være relevant at 
supplere pengestrømsopgørelsen med udvalgte noteoplysninger. 

Pengestrømme i fremmed valuta skal omregnes til betalingsdagens kurs. 
Der kan dog anvendes en anden tilnærmet kurs (eksempelvis vægtede gen-
nemsnit), hvis det giver et resultat, der ikke afviger væsentligt fra anven-
delse af betalingsdagens kurs.

8 .5 Eksempel på en pengestrømsopgørelse
Nedenfor er vist eksempler på pengestrømsopgørelser, udarbejdet i hen-
hold til IAS 7, bortset fra at redegørelse for anvendt regnskabspraksis og 
sammenligningstal er udeladt.

Pengestrømsopgørelserne er udarbejdet på baggrund af de anførte råba-
lancer, hvortil skal knyttes følgende kommentarer og forudsætninger: 
• Pengestrømsopgørelserne er opstillet på koncernbasis. Pr. 31. decem-

ber 2021 erhverves en dattervirksomhed, som konsolideres i balancen 
pr. 31. december 2021, men som ikke indgår i resultatopgørelsen for 
2021. 

• Årets forskydning i driftskapital opgøres før indregning af den nyer-
hvervede dattervirksomhed. 

• Skyldige renter udgør ultimo 2020 og ultimo 2021 henholdsvis 135 t.
kr. og 190 t.kr. 

• Tab ved salg af materielle aktiver udgør 2.000 t.kr., der er indregnet 
som andre driftsomkostninger.

• Afskrivninger på materielle aktiver udgør 4.970 t.kr., der indregnes 
under de enkelte funktioner.

• Årets investering i materielle aktiver udgør 7.230 t.kr., og salg har ind-
bragt 900 t.kr. i pengestrømme. 

• Årets kursregulering af selskabets likvider i fremmed valuta primo 
2021 udgør en indtægt på 10 t.kr. 

• Værdipapirer under kortfristede aktiver er børsnoterede obligationer, 
som måles til balancedagens børskurs. 

• Den del af virksomhedens værdipapirbeholdning, som kun har ubetyde-
lig risiko for værdiændringer og som har en restløbetid på 3 måneder 
eller mindre efter balancedagen, præsenteres som likvider. Årets urea-
liserede kursregulering på disse obligationer er indregnet i resultatop-
gørelsen og udgør for 2021 en indtægt på 25 t.kr. 

• Af selskabets værdipapirbeholdning er ultimo 2020 og ultimo 2021 
henført henholdsvis 23.500 t.kr. og 38.135 t.kr. til investeringsaktivi-
tet. Årets urealiserede værdiregulering af obligationer er indregnet i 
resultatopgørelsen og udgør for 2021 en indtægt på 135 t.kr. 

Ingen krav om specifikke 
noter til pengestrøms-
opgørelsen

Pengestrømme i  
fremmed valuta

Eksempler på 
 præsentation
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Resultatopgørelse 2021

t.kr. Koncern 

Nettoomsætning 333.350

Produktionsomkostninger -228.350

Distributionsomkostninger -30.580

Administrationsomkostninger -46.440

Andre driftsomkostninger    -3.000

Resultat af primær drift 24.980

Andel af resultat efter skat i kapitalinteresser     2.340

Resultat før finansielle poster 27.320

Finansielle indtægter 11.060

Finansielle omkostninger      -860

Resultat før skat 37.520

Skat af årets resultat   -15.060

Årets resultat    22.460
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Aktiver og passiver 31 . december 2020 og 31 . december 2021

t.kr.
Koncern 

2020

Koncern 
før tilkøb 

2021

Tilkøbt 
 datter  
2021

Elimine
ring 2021

Koncern 
2021

Goodwill 0 0 0 1.250 1.250

Materielle aktiver 22.040 26.400 2.250 28.650

Kapitalandele i dattervirksomheder 0 7.750 0 -7.750 0

Kapitalandele i kapitalinteresser 38.230 38.520 0 38.520

Varebeholdninger 16.710 16.400 10.000 26.400

Tilgodehavender fra salg og  
tjenesteydelser 33.830 35.800 11.500 47.300

Tilgodehavender hos kapitalinteresser 2.190 1.570 0 1.570

Andre tilgodehavender 2.450 2.570 500 3.070

Periodeafgrænsningsposter 860 990 250 1.240

Værdipapirer 24.550 41.090 0 41.090

Likvide beholdninger     7.380    14.100       500             14.600

Aktiver i alt   148.240   185.190    25.000    -6.500   203.690

Aktiekapital 40.000 40.000 5.000 -5.000 40.000

Reserver 21.510 39.470 1.500 -1.500 39.470

Foreslået udbytte 5.000 7.500 0 7.500

Udskudt skat 6.690 5.640 2.500 8.140

Garantiforpligtelser 1.260 1.410 0 1.410

Prioritetsgæld 11.620 10.590 0 10.590

Bankgæld (langfristet) 0 17.000 0 17.000

Leverandørgæld 23.160 21.770 11.250 33.020

Skyldig selskabsskat 16.100 14.870 0 14.870

Anden gæld    22.900    26.940     4.750             31.690

Passiver i alt   148.240   185.190    25.000    -6.500   203.690
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Eksempler på pengestrømsopgørelser
Præsentation af pengestrømsopgørelser kan illustreres ud fra følgende 
uddrag af virksomhedens årsrapport for 2021:

Eksempel 1 – Indirekte præsentation med udgangspunkt i nettoomsætning
Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2021

Nettoomsætning og andre driftsindtægter 335.350

Driftsomkostninger -310.370

Afskrivninger 4.970

Ændring i garantiforpligtelser 150

1 Ændring i driftskapital     1.305

Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 31.405

Renteindbetalinger 10.890

Renteudbetalinger      -805

Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat 41.490

Betalt selskabsskat    -16.140

Pengestrømme fra driftsaktivitet    25.350

2 Køb af dattervirksomhed ABC A/S -7.750

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar -7.230

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 900

Modtaget udbytte fra kapitalinteresser 350

Køb af værdipapirer    -14.000

Pengestrømme fra investeringsaktivitet    -27.730

Afdrag på langfristet gæld -1.030

Provenu ved langfristet lånoptagelse 17.000

Betalt udbytte     -5.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet    10.970

Ændring i likvider 8.590

3 Likvider 1. januar 8.465

Likvider fra erhvervet dattervirksomhed       500

3 Likvider 31. december    17.555
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Eksempel 2 – Indirekte præsentation med udgangspunkt i årets resultat
Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2021

Årets resultat 22.460

Reguleringer 7.640

1 Ændring i driftskapital     1.305

Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 31.405

Renteindbetalinger 10.890

Renteudbetalinger      -805

Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat 41.490

Betalt selskabsskat   -16.140

Pengestrømme fra driftsaktivitet     25.350

2 Køb af dattervirksomhed ABC A/S -7.750

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar -7.230

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 900

Modtaget udbytte fra kapitalinteresser 350

Køb af værdipapirer   -14.500

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -27.730

Afdrag på langfristet gæld -1.030

Provenu ved langfristet låneoptagelse 17.000

Betalt udbytte    -5.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet     10.970

Ændring i likvider 8.590

Likvider 1. januar 8.465

Likvider fra erhvervet dattervirksomhed       500

3 Likvider 31. december     17.555
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Eksempel 3 – Direkte præsentation
Pengestrømsopgørelse

Note t.kr. 2021

Indbetalt fra kunder 333.380

Udbetalt til personale, leverandører m.v.  -301.975

Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 31.405

Renteindbetalinger 10.890

Renteudbetalinger      -805

Pengestrømme fra driftsaktivitet før skat 41.490

Betalt selskabsskat   -16.140

Pengestrømme fra driftsaktivitet    25.350

2 Køb af dattervirksomhed ABC A/S -7.750

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar -7.230

Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 900

Modtaget udbytte fra kapitalinteresser 350

Køb af værdipapirer   -14.500

Pengestrømme fra investeringsaktivitet   -27.730

Afdrag på langfristet gæld -1.030

Provenu ved langfristet lånoptagelse 17.000

Betalt udbytte    -5.000

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet    10.970

Ændringer i likvider 8.590

Likvider 1. januar 8.465

Likvider fra erhvervet dattervirksomhed      500

3 Likvider 31. december    17.555
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Noter t .kr .

1 Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender -1.600

Ændring i varebeholdninger 310

Ændring i leverandørgæld og anden gæld     2.595

Ændring i driftskapital i alt     1.305

2 Køb af dattervirksomhed ABC A/S

Pr. 31. december 2021 har modervirksomheden erhvervet dattervirksomheden  
ABC A/S.  
Værdien af de overtagne aktiver og forpligtelser udgør følgende:

Materielle aktiver 2.250

Varebeholdninger 10.000

Tilgodehavender 12.250

Likvide beholdninger 500

Udskudt skat -2.500

Kortfristet gæld -16.000

Nettoaktiver 6.500

Goodwill     1.250

Kostpris i alt     7.750

Heraf likvide beholdninger      -500

Kontant kostpris     7.250

3 Likvider

Værdipapirer 2.955

Likvide beholdninger    14.600

Likvider 31. december 2021    17.555

Værdipapirer

Værdipapirer præsenteret som likvider 2.955

Værdipapirer henført til investeringsaktivitet    38.135

Værdipapirer 31. december 2021    41.090
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Kapitel 9  
Koncernregnskaber og 
minoritetsinteresser

Regnskabsklasse
B

mikro B1
C

mellem
C

stor D

Dattervirksomheder

Ikke relevant

Fuld konsolidering

Kapitalinteresser Dagsværdi, indre værdi metode eller kostpris

Associerede virksomheder  Indre værdis metode

Fællesledede virksomheder 
(joint ventures) 

Indre værdis metode (IFRS 11) eller  
pro rata-konsolidering (IAS 31)

Driftsfællesskaber 
(joint operations)

Linje for linje indregning (IFRS 11) eller  
pro rata-konsolidering (IAS 31)

1) Koncerner, der ikke overstiger størrelsesgrænserne i regnskabsklasse B, kan undlade at udarbejde koncernregnskab.

En modervirksomhed, der kan udøve kontrol, herunder de facto-kontrol, over en eller flere dattervirk-
somheder, er som udgangspunkt omfattet af lovens koncernregnskabspligt. 

Visse modervirksomheder kan dog lempes fra koncernregnskabspligten, hvis den enten selv er en dat-
tervirksomhed af en overliggende modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab i over ens-
stemmelse med reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU eller tilsvarende reg-
ler, er en mindre koncern (regnskabsklasse B), eller hvis alle modervirksomhedens dattervirksomhe-
der kan udeholdes fra konsolideringen.

Loven indeholder også lempelser for koncernregnskabspligt for erhvervsdrivende moderfonde.  
 

9 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens bestemmelser om koncernregnskaber finder 
IFRS 10 Consolidated Financial Statements anvendelse som fortolkningsbi-
drag. For måling af kapitalandele i kapitalinteresser og associerede virk-
somheder skal IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures anven-
des som fortolkningsgrundlag, og endelig gælder for fællesledede arrange-
menter, at enten IFRS 11 Joint Arrangements eller ovennævnte IAS 28 skal 
anvendes til fortolkning af lovens bestemmelser. Alternativt kan også for 
fællesledede arrangementer anvendes den nu ophævede IAS 31 Interests 
in Joint Ventures.



Kapitel 9 Koncernregnskaber og minoritetsinteresser 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 167

Fortolkningsbidrag til klassifikation af investeringer i dattervirksomheder,  
kapitalinteresser og associerede virksomheder eller fællesledede arrange-
menter fremgår af afsnit 19.1 Fortolkningsbidrag. 

9 .2 Koncernregnskabspligt
Alle modervirksomheder, der kan udøve kontrol over en eller flere datter-
virksomheder, har som udgangspunkt pligt til at udarbejde et koncernregn-
skab, der viser koncernen som én virksomhed. 

Reglerne om koncernregnskaber findes i et særskilt kapitel i loven omfat-
tende §§ 109-128 a. Bestemmelserne angiver, at lovens almindelige regler 
ligeledes finder anvendelse på koncerner med de tilpasninger, der er nød-
vendige ved udarbejdelse af koncernregnskaber.

En koncern er en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder. 

En modervirksomhed er en virksomhed, der har kontrol over en eller flere 
dattervirksomheder, og en dattervirksomhed er en virksomhed, der er 
underlagt kontrol af en modervirksomhed. 

Loven definerer kontrol som beføjelsen til at styre en virksomheds finan-
sielle og driftsmæssige beslutninger. Det er samtidig et krav, at beføjelsen 
til at styre en virksomheds finansielle og driftsmæssige beslutninger skal 
medføre adgang til økonomiske fordele i virksomheden. Begge krav skal 
være opfyldt, for at der er tale om en dattervirksomhed i lovens forstand.

Det er således den faktiske kontrol over dattervirksomheden, der er afgø-
rende for, om der er tale om et koncernforhold og ikke det formelle ejer-
skab. Loven stiller i forhold til koncernforhold ingen krav om ejerskab af 
kapitalandele.

Lovens kontroldefinition er baseret på en tidligere version af IAS 27 og den 
nu ophævede SIC 12, mens kontroldefinitionen i gældende IFRS nu findes i 
IFRS 10.  Lovens kontroldefinition er ikke opdateret i forbindelse med imple-
mentering af de seneste ændringslove. Det er Erhvervsstyrelsens opfat-
telse, at den manglende opdatering af lovens kontroldefinition ikke har 
nogen reel praktisk betydning.

Det er EY’s opfattelse, at det ville have været hensigtsmæssigt, hvis lovens 
koncerndefinition var dynamisk med reference til den til enhver tid gæl-
dende kontroldefinition i IFRS. Kontroldefinitionen finder også anvendelse i 
selskabsretten og ved afklaring om sambeskatning. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 19.2 Kategorier af kapitalandele og metode
valg for yderligere omtale af kontrolbegrebet og definitioner af de forskel-
lige typer af kapitalandele, herunder dattervirksomheder, kapitalinteres-
ser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer. 

Hovedregel,  
§ 109

Koncerndefinition

Kontrol 

Kontroldefinitionen  
under IFRS 

Som vi ser det
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Hvis koncernregnskabspligten indtræder, fordi en virksomhed opnår kon-
trol over en dattervirksomhed, skal der udarbejdes et koncernregnskab, der 
dækker hele modervirksomhedens regnskabsår og ikke kun perioden fra 
koncernetableringen. Dattervirksomhedens regnskab indgår fra overtagel-
sestidspunktet. Hvis en modervirksomhed eksempelvis har kalenderåret 
som regnskabsår, og en dattervirksomhed erhverves pr. 1. juli, vil moder-
virksomheden i dette koncernregnskab indgå med regnskabstal for hele 
regnskabsåret, og dat ter virksomheden indgår fra overtagelsestidspunktet 
1. juli til 31. de  cember. 

En virksomhed, der erhverver sin første dattervirksomhed, skal udarbejde 
koncernregnskab efter kravene i regnskabsklasse C, hvis den nye koncern 
allerede på tidspunktet for første regnskabsaflæggelse overskrider to af 
størrelsesgrænserne i regnskabsklasse C. Den tilkøbte dattervirksomheds 
nettoomsætning skal omregnes til 12 måneders omsætning ved vurdering 
af størrelsesgrænserne. 

Når en virksomhed erhverver sin første dattervirksomhed, og denne nye 
koncern på tidspunktet for første regnskabsaflæggelse er under to af stør-
relsesgrænserne i regnskabsklasse B, anses koncernen for undtaget fra 
koncernregnskabspligten, jf. § 110. Først når to af størrelsesgrænserne i 
regnskabsklasse B er overskredet i to på hinanden følgende år indtræder 
koncernregnskabspligten. 

Loven kræver endvidere sammenligningstal i det første koncernregnskab. 
Sammenligningstallene vil i ovenstående eksempel alene bestå af moder-
virksomhedens regnskabstal for det pågældende sammenligningsår. Er 
modervirksomheden i forvejen en regnskabsklasse C-virksomhed, vil 5-års 
hoved- og nøgletalsoversigten for perioden forud for koncernetableringen 
alene være modervirksomhedens regnskabs- og nøgletal.

9 .3 Ophør af koncernregnskabspligt
Ophør af koncernregnskabspligt sker for det regnskabsår, hvori modervirk-
somhedens sidste dattervirksomhed afhændes, eller kontrollen over dat-
tervirksomheden på anden vis ophører. Afgørende for vurderingen af kon-
cernregnskabspligten er, om der eksisterer en koncern på balancetidspunk-
tet. 

Når koncernregnskabspligten er ophørt, skal virksomheden heller ikke læn-
gere oplyse om sammenligningstal for koncernen.

Hvis en dansk koncern, der hidtil har udarbejdet koncernregnskab  efter 
§ 109, bliver overdraget til en anden koncern og fremadrettet indgår i 
købers koncernregnskab, kan den danske koncern fremadrettet undlade at 
ud arbejde koncernregnskab med henvisning til § 112. Der er ingen krav til 
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ejertidsperi ode, jf. senere omtale om koncernregnskabspligt i underkoncer-
ner.

Hvis en C (mellem)-koncern, der hidtil har aflagt koncernregnskab, kommer 
under størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B i to på hinanden følgende 
år, kan modervirksomheden undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. 
§ 110 (mindre koncerner).

Hvis en dattervirksomhed går konkurs eller tages under rekonstruktionsbe-
handling, vil det ofte sidestilles med, at modervirksomheden mister kontrol-
len over dattervirksomheden. Derimod vil en solvent likvidation typisk ikke 
medføre ophør af koncernregnskabspligten, idet en likvidation til enhver tid 
kan stoppes af modervirksomheden. Der henvises i øvrigt afsnit 19.2 Kate
gorier af kapitalandele og metodevalg for yderligere om definitionen af dat-
tervirksomheder og kontrol. 

9 .4 Lempelser for koncernregnskabspligt
Loven giver mulighed for, at en modervirksomhed kan undlade at udarbejde 
koncernregnskab i følgende tilfælde:
• Mindre koncerner (regnskabsklasse B)
• Visse underkoncerner
• Alle dattervirksomheder kan udeholdes fra konsolideringen
• Erhvervsdrivende moderfonde.

De enkelte lempelsesmuligheder beskrives nærmere nedenfor.

Mindre koncerner
Koncerner med en samlet størrelse under størrelsesgrænserne for regn-
skabsklasse B kan undlade at aflægge kon cern regn skab under henvisning 
til § 110. 

For at være omfattet af lempelsen må koncernen ikke på balance dagen i to 
på hin anden følgende regnskabsår overskride to af  føl gen de tre størrelser:
1) En nettoomsætning på 89 mio. kr. 
2) En balancesum på 44 mio. kr. 
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 

50.

Formålet med at anvende en periode på to år for overskridelse eller ikke 
længere overskridelse af ovenstående størrelsesgrænser er at sikre mod, 
at tilkøb eller frasalg af dattervirksomheder ikke umiddelbart skal medføre 
ændringer i koncernregnskabspligten. 

Der er i loven to metoder til at fastlægge, om der er koncernregnskabspligt.  
Den første metode fremstår i regnskabsdirektivet som en hovedregel, men 
der er principielt valgfrihed mellem de to metoder. Ved opgørelse af størrel-
sesgrænserne medtages ikke de koncernvirksomheder, der ifølge § 114 

Nedgang i aktiviteter

Ophør ved konkurs  
eller lignende

§§ 110-113

§ 110
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om størrelsesgrænserne er 
overskredet
 



Kapitel 9 Koncernregnskaber og minoritetsinteresser 

170 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

kan udeholdes fra konsolideringen. For nærmere omtale henvises til afsnit 
9.6.

Metode 1 – fuld eliminering 
Efter denne metode skal der ved opgørelsen af størrelsesgrænserne foreta-
ges sammenlægning af alle koncernens virksomheder, og der skal foreta-
ges fuld eliminering af relevante koncerninterne transaktioner, så beløbs-
størrelserne opgøres på et reelt konsolideret niveau for koncernen som hel-
hed. Efter denne metode antages det, at en vurdering af, om finansielle ind-
tægter skal medregnes i beregningsgrundlaget for nettoomsætning, skal 
ske på et konsolideret grundlag efter eliminering.

Metode 2 – forøgelse af størrelsesgrænserne med 20 %
Alternativt kan koncernen efter metode 2 vælge at forhøje lovens størrel-
sesgrænser i regnskabsklasse B for balancesum og nettoomsætning med 
20 % til henholdsvis 52,8 mio. kr. og 106,8 mio. kr., og samtidig skal koncer-
nen opgøre størrelsesgrænserne ved en simpel sammenlægning af alle kon-
cernens virksomheder, uden at der foretages elimineringer. 

Efter denne metode er det p.t. uafklaret, om finansielle indtægter skal med-
regnes i beregningsgrundlaget for nettoomsætning på konsolideret basis 
eller på basis af en selskab for selskab-vurdering. Det bør være klart, at der 
heller ikke kan ske eliminering af finansielle indtægter, herunder heller ikke 
af udbytter fra kapitalandele eller resultatandele efter indre værdis metode. 

Den valgte opgørelsesmetode skal som udgangspunkt anvendes konse-
kvent over tid. Skift mellem opgørelsesmetoder er ikke udtrykkeligt omfat-
tet af den grundlæggende forudsætning i § 13, stk. 2, om reel kontinuitet, 
men samme tilgang forudsættes fulgt ved skift mellem opgørelsesmeto-
derne. Ændring af metode kan være relevant, hvor der sker ændring i virk-
somhedens aktiviteter, som gør den hidtil anvendte metode uhensigtsmæs-
sig.

Ved en vurdering af størrelsesgrænserne ved tilkøb af dattervirksomhed, fx 
midt i regnskabsåret, skal nettoomsætningen for den tilkøbte dattervirk-
somhed omregnes til helårsomsætning. 

 Hvis en koncern i tidligere regnskabsår har været under to af stør-
relsesgrænserne og derfor været en mindre koncern, vil et køb af en 
større dattervirksomhed, der løfter koncernen op i regnskabsklasse 
C, ikke udløse koncernregnskabspligt i det første regnskabsår, hvor 
købet af dattervirksomheden gennemføres. Først i det efterføl-
gende regnskabsår vil koncernen blive omfattet af koncernregn-
skabspligt. Da der samtidig er krav om sammenligningstal i første 
års koncernregnskab, er realiteten, at der i praksis alligevel skal 
udarbejdes et koncernregnskab allerede i overtagelsesåret. 

Tilkøb af dattervirksomhed

EKSEMPEL 
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I afklaringen af, om en koncern overstiger størrelsesgrænserne for mindre 
koncerner, skal dattervirksomheder, som kan udeholdes fra konsoliderin-
gen ikke medregnes, jf. § 114. 

Lempelsen for mindre koncerner kan ikke anvendes, hvis modervirksomhe-
den eller en af dattervirksomhederne er omfattet af regnskabsklasse D, 
eller hvis en af dattervirksomhederne er et kreditinstitut eller et forsikrings-
selskab.

I henhold til Erhvervsstyrelsens fortolkning kan lempelsen for mindre kon-
cerner ikke anvendes af nye koncerner, hvis modervirksomheden på balan-
cetidspunktet for det første årsregnskab kan konstatere, at to ud af tre stør-
relsesgrænser er overskredet på koncernniveau. Denne fortolkning skal 
bl.a. hindre anvendelsen af lempelsen for mindre koncerner i omstrukture-
ringer m.v. Dette gælder, uanset om koncernetablering sker ved anvendelse 
af overtagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden eller book value-meto-
den. For yderligere om metoderne, se kapitel 10 Virksomhedssammenslut
ninger og kapitel 39 Koncerninterne virksomhedssammenslutninger.

En allerede etableret koncern, der i en koncernintern virksomhedssammen-
slutning overtager en dattervirksomhed ved brug af sammenlægningsme-
toden, skal tilpasse sammenligningstallene med tilbagevirkende kraft, jf. 
§ 123, så koncernregnskabet præsenteres, som om modervirksomheden 
altid har kontrolleret den pågældende dattervirksomhed. Koncernen kan 
derved vokse fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C. På trods af at der 
skal foretages tilpasning af sammenligningstallene med tilbagevirkende 
kraft, anses koncernen ikke at have været over størrelsesgrænserne for 
regnskabsklasse C i sammenligningsåret. I disse tilfælde indtræder kon-
cernregnskabspligten først i regnskabsåret efter sammenlægningen. 

Loven omtaler ikke specifikt, om der kræves sammenligningstal i koncern-
regnskabet det første regnskabsår, hvor der skal udarbejdes koncernregn-
skab på grund af en koncerns vækst. Det antages, at fordi størrelsesgræn-
serne skal overskrides i to på hinanden følgende år, før koncernregnskabs-
pligten indtræder, at der gives tilstrækkelig tidsfrist til, at sammenlignings-
tal for koncernen kan udarbejdes og dermed skal indarbejdes i det første 
koncernregnskab.

Modsætningsvis kan en koncern i det første koncernregnskab i 5-års hoved- 
og nøgletalsoversigten nøjes med at anføre hoved- og nøgletal for de to 
seneste regnskabsår. Året efter vises tre års hoved- og nøgletal osv. 5-års 
oversigten fyldes således løbende op.

Ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger, hvor sammenlæg-
ningsmetoden anvendes, skal tilpasninger af sammenligningstal, jf. § 123, 
ske med tilbagevirkende kraft, som om virksomhederne havde været sam-
menlagt fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i koncern-
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regnskabet. Dette indbefatter ligeledes tilpasning af sammenligningstal og 
5-års hoved- og nøgletalsoversigten for koncernen, medmindre dette ikke 
er praktisk muligt. 

Hvis en væsentlig dattervirksomhed afhændes i løbet af regnskabsåret, og 
afhændelsen efterlader en mindre koncern, der ikke længere overstiger 
ovennævnte størrelsesgrænser, skal der udarbejdes sædvanligt koncern-
regnskab i det regnskabsår, hvor frasalget gennemføres, mens koncernen 
ikke vil være underlagt koncernregnskabspligt for det efterfølgende regn-
skabsår, jf. § 110. 

 Hvis en koncern i tidligere regnskabsår har overskredet to af størrel-
sesgrænserne i regnskabsklasse B og derfor været omfattet af kon-
cernregnskabspligt, vil en afhændelse af en større dattervirksom-
hed ikke fritage for koncernregnskabspligt i det regnskabsår, hvor 
afhændelsen af dattervirksomheden gennemføres. Det skyldes, at 
koncernen ikke i to på hinanden følgende år har været under stør-
relsesgrænserne. Først i det efterfølgende regnskabsår, vil moder-
virksomheden blive lempet fra koncernregnskabspligten.

Hvis en modervirksomhed i henhold til loven kan undlade at aflægge et kon-
cernregnskab, men alligevel frivilligt vælger at udarbejde dette, og kon-
cernregnskabet ikke kun er til eget brug, skal koncernregnskabet følge 
bestemmelserne i lovens kapitel 14 Generelt om balancen om koncernregn-
skaber. Det frivillige koncernregnskab skal også indeholde sammenlignings-
tal for forrige regnskabsperiode. 

En regnskabsklasse B-koncern, der efter lempelsen for mindre koncerner 
ikke er omfattet af koncern regnskabspligt, har mulighed for at aflægge et 
frivilligt koncernregnskab baseret på lovens krav til regn skabsklasse B. Er 
dette frivillige koncernregnskab ikke ude luk ken  de til virksom hedens eget 
brug, skal kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet 
må les efter den indre værdis metode.

Koncernregnskabspligt i underkoncerner
En modervirksomhed i en underkoncern kan undlade selv at udarbejde kon-
cernregnskab med henvisning til, at årsregnskaberne for virksomhederne i 
underkoncernen indgår i et koncernregnskab, der aflægges af en overlig-
gende modervirksomhed. 

Undtagelsen for udarbejdelse af koncernregnskab for underkoncerner kan 
ikke benyttes af børsnoterede modervirksomheder, der altid skal udarbejde 
koncernregnskab. 

Statslige aktieselskaber, der er modervirksomhed i en under kon cern, skal 
derimod ikke udarbejde koncernregnskab, når årsregnskaberne for virk-
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somhederne i underkoncernen indgår i et  overliggende koncernregnskab, 
der udarbejdes efter bestemmelserne for regn  skabs klasse D.

Lempelsen for udarbejdelse af koncernregnskaber for underkoncerner kan 
anvendes, selvom underkoncernen ikke har været under samme moder-
virksomheds kontrol i hele regnskabsåret. Der er således ikke krav om, at 
underkoncernens regnskabstal indgår for hele regnskabsåret i det overlig-
gende koncernregnskab. 

 Overtager en modervirksomhed med kalenderårsregnskab kontrol-
len over en underkoncern den 1. december, er dette så ledes begrun-
delse nok for at kunne undlade udarbejdelse af et underkoncern-
regnskab, forudsat at december måneds resultat og den fulde 
 balance for den tilkøbte underkoncern indgår i den overliggende 
modervirksomheds koncernregnskab, der udarbejdes for kalender-
året. 

Underkoncern af modervirksomhed i et EU-/EØS-land
Hvis den overliggende modervirksomhed er udenlandsk, forudsætter års-
regnskabsloven som udgangspunkt, at modervirksomheden hører un der 
lovgivningen i et EU-/EØS-land. EØS-landene omfatter Norge, Island og 
Liechtenstein. Schweiz anses ikke for at være omfattet af EØS-landene, 
selvom landet deltager i visse dele af EØS-samarbejdet.

Det er en betingelse, at den overliggende modervirksomheds koncernregn-
skab er revideret, og at underkoncernen er konsolideret fuldt ud i det over-
liggende kon cern  regnskab. En underkoncern, der er måles efter den indre 
værdis metode eller indgår i det overliggende koncernregnskab ved pro 
rata-konsolidering, kan ikke benytte undtagelsesbestemmelsen. Tilsva-
rende kan undtagelsesbestemmelsen heller ikke anvendes, hvis det overlig-
gende koncernregnskab ikke er revideret. 

Derimod er det ingen hindring at anvende undtagelsen, hvis en dattervirk-
somhed udeholdes af konsolideringen, jf. § 114. 

Der gælder derudover følgende betingelser:
• Kontrollerer den overliggende modervirksomhed 90 %  eller mere af 

kapitalandelene i den underliggende modervirksomhed, skal minori-
tetsdeltagerne over for denne modervirksomheds øverste ledelse have 
godkendt, at den underliggende modervirksomhed ikke aflægger 
koncern regnskab.

• Kontrollerer den overliggende modervirksomhed mindre end 90 % af 
kapitalandelene i den underliggende modervirksomhed, skal minori-
tetsdeltagere, der kontrollerer mindst 10 % af virksomhedskapitalen, 
senest seks måneder før regnskabsårets udløb, have fremsat krav om 
aflæggelse af koncernregnskab.

Ingen krav om kontrol  
i hele regnskabsåret
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• Den overliggende modervirksomhed skal udarbejde koncernregnskab 
og konsolideret ledelsesberetning i overensstemmelse med lovgivnin-
gen i den medlemsstat, hvortil den overliggende modervirksomhed 
henhører, og koncernregnskabet skal være revideret af personer, der er 
autoriseret efter denne medlemsstats lovgivning.

• Den lavere modervirksomhed skal i sin årsrapport oplyse, at den har 
undladt at udarbejde sit eget koncernregnskab og oplyse navn, hjem-
sted og eventuelt CVR-nr. eller registreringsnummer for den overlig-
gende modervirksomhed. 

• Den danske modervirksomhed og dennes dattervirksomheder skal 
indgå i koncernregnskabet ved fuld konsolidering, jf. dog § 114. 

Underkoncern af modervirksomhed i lande uden for EU/EØS
En mo der virk som hed, der selv er en dattervirksomhed af en mo der virk-
somhed uden for EU-/EØS-landene, kan undlade at ud arbejde koncernregn-
skab, hvis virksomhedens modervirksomhed udarbejder koncernregnskab 
og konsolideret ledelsesberetning i overensstemmelse med reglerne i regn-
skabsdirektivet eller efter regler, der er ligeværdige med reglerne heri. I lov-
be mærk nin gerne nævnes IFRS og US GAAP som acceptable regnskabs-
grundlag, men andre kan formentlig også accepteres. 

Bestemmelsen betyder eksempelvis, at en dansk mo der virksomhed kan 
undlade at udarbejde kon cernregnskab, hvis den selv er dattervirksomhed 
af en overliggende mo dervirksomhed uden for EU-/EØS-landene, der aflæg-
ger kon cern  regnskab efter IFRS eller US GAAP. 

Endeligt kan koncernregnskabet være udarbejdet efter et regelsæt, der 
vurderes ligeværdigt med IFRS. I henhold til lovbemærkningerne accepte-
res p.t. koncernregnskaber, som er udarbejdet efter regnskabsstandar-
derne i USA, Japan, Kina, Canada og Sydkorea eller IFRS som udstedt af 
IASB.

I forhold til en underkoncern af en modervirksomhed, der udarbejder kon-
cernregnskab i Storbritannien, uanset om dette er i overensstemmelse med 
IFRS eller UK GAAP, afventer vi en udmelding fra Erhvervsstyrelsen om, 
hvorvidt dette er i overensstemmelse med regnskabsdirektivet.

Det er en betingelse, at den overliggende modervirksomheds koncernregn-
skab er revideret, og at underkoncernen er konsolideret fuldt ud i det over-
liggende kon cern  regnskab. Tilsvarende kan undtagelsesbestemmelsen hel-
ler ikke anvendes, hvis den overliggende modervirksomheds koncernregn-
skab ikke er revideret. 

Det overliggende koncernregnskab for modervirksomheder, beliggende i 
lande uden for EU/EØS, skal udelukkende indeholde en konsolideret ledel-
sesberetning, hvis den lokale lovgivning stiller krav herom. Det betyder, at 

Underkoncern af 
 modervirksomhed  
i øvrige lande

Anerkendte 
 regnskabsgrundlag

Underkoncern af  
modervirksomhed i  
Storbritannien

Lempet krav om  
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ledelsesberetning 
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fx en række større virksomheder i USA, hvor der ikke gælder et formelt krav 
om at udarbejde en ledelsesberetning, fortsat kan anvende lempelsen.   

Hvis der udarbejdes koncernregnskab, kræver § 116, stk. 1, at koncern-
regnskabet har samme balancedag som modervirksomhedens årsregn-
skab. Opfattelsen har indtil videre været, at det var et krav for at anvende 
lempelsen i § 112, at den højere modervirksomhed udarbejdede et kon-
cernregnskab med samme balancedag som den virksomhed, der ønsker at 
anvende lempelsen.

I praksis ses, at visse udenlandske koncerner lader sine dattervirksomheder 
have et regnskabsår, som afsluttes før modervirksom hedens, fx pr. 
30. novem ber i forhold til modervirksomhedens kalenderårsregnskab. 
Dette sker formentlig for i praksis at kunne indhente regnskabsdata i tide til 
koncernregnskabet.

Denne forskydning i regnskabsår er ikke mulig i rent danske koncerner, hvor 
der i henhold til § 15, stk. 5, kræves det samme regnskabsår.

Lovens § 116 omtaler den situation, hvor ikke alle virksomheder i en kon-
cern har samme regnskabsår. Denne bestemmelse er primært rettet mod 
udenlandske dattervirksomheder, som på grund af nationale forhold ikke 
kan have samme regnskabsår som resten af koncernen.

Dette rejser spørgsmålet, om en virksomhed er afskåret fra at anvende 
§ 112, hvis der alene er tale om en mindre forskel mellem balancedagene. 
Problemstillingen kan opdeles i to dele:
1) Koncernen kan have en balancedag, som ligger før underkoncernens 

egen balancedag. Her kan en udfordring være, at der er begivenheder, 
som er indtruffet mellem koncernens balancedag og underkoncernens 
balancedag. Regnskabsbrugerne vil således blive stillet dårligere, end 
hvis de havde samme balancedag. 

2) Koncernen kan have en balancedag, som ligger efter underkoncernens 
egen balancedag. Her synes problemet at være knapt så stort, da regn-
skabsbrugerne får mere opdateret information, end direkte krævet i 
loven. Denne mulighed vil dog naturligt blive begrænset ved, at kon-
cernregnskabet skal indberettes sammen med underkoncernens egen 
årsrapport. Den højereliggende koncerns balancedag kan således ikke 
være meget senere end underkoncernens, hvis lovens indberetningsfri-
ster samtidig skal overholdes. 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at lempelsen for underkoncerner kan 
anvendes, uden at virksomhederne nødvendigvis har samme balancedag. 
Dog kan afvigelsen ikke overstige 3 måneder. Spørgsmålet har end videre 
været forelagt Regnskabsrådet, som var enig i styrelsens opfattelse.

Afvigende regnskabsår

Ikke for danske koncerner

Koncern før  
 underkoncern

Underkoncern  
før koncern

§ 116, stk. 2
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Herudover kræves:
• Eventuelle minoritetsdeltagere senest seks måneder før regnskabs-

årets udløb ikke har fremsat krav om aflæggelse af koncernregnskab.
• Koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriserede efter 

dette lands nationale lovgivning.
• Koncernregnskabet for den overliggende modervirksomhed indeholder 

en konsolideret ledelsesberetning.
• Den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den har und-

ladt at udarbejde sit eget koncernregnskab og oplyser navn, hjemsted 
og eventuelt CVR-nr. eller registreringsnummer for den overliggende 
modervirksomhed.

• Den danske modervirksomhed og dennes dattervirksomheder skal 
indgå i koncernregnskabet ved fuld konsolidering, jf. dog § 114.  

En dansk modervirksomhed, der undlader selv at udarbejde koncernregn-
skab under henvisning til § 112, skal ved indberetningen af egen årsrapport 
enten vedhæfte eller henvise til det koncernregnskab, der danner grundlag 
for anvendelse af lempelsen i § 112. Se mere om indberetning i forbindelse 
med henvisning til overliggende koncernregnskab i afsnit 40.1 Indberetning 
af årsrapporter m.v.

Loven indeholder ingen lempelsesmuligheder for holdingselskaber, der gør 
det muligt at henvise til et koncernregnskab, der udarbejdes for en under-
liggende dattervirksomhed. Dette gælder, uanset at dattervirksomhedens 
koncernregnskab i sådanne tilfælde i høj grad vil stemme overens med det 
koncernregnskab, der ville skulle udarbejdes for holdingselskabet.

Alle dattervirksomheder kan udeholdes af konsolideringen
En dattervirksomhed kan efter visse betingelser i § 114 udeholdes af kon-
solideringen. En modervirksomhed, hvor alle dattervirksomheder kan ude-
holdes fra konsolideringen efter § 114, kan ligeledes undlade at udarbejde 
koncernregnskab. 

Der henvises i øvrigt til afsnit 9.6 for yderligere om kravene og den regn-
skabsmæssige indregning og måling af udeholdte dattervirksomheder.

Erhvervsdrivende moderfonde med én dattervirksomhed
Endelig kan en erhvervsdrivende moderfond undlade at udarbejde koncern-
regnskab, hvis fonden alene har én dattervirksomhed, og fonden kun i 
begrænset omfang selv udøver erhvervsaktiviteter. 

En moderfond med en dattervirksomhed, hvor dattervirksomheden selv er 
en koncern med en eller flere dattervirksomheder, kan ikke anvende undta-
gelsesmuligheden, idet moderfonden i dette tilfælde anses for at have flere 
dattervirksomheder.

Indberetning ved  
anvendelse af undtagelses-
bestemmelsen, 
§ 112

Ingen lempelse for  
udarbejdelse af koncern-
regnskab for holding-
virksomheder

§ 111, stk. 1

§ 111, stk. 2
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Desuden må moderfonden ikke have tilgodehavender hos eller have stillet 
sikkerhed for dattervirksomheden, bortset fra konvertible gældsbreve og 
ikke-betalt udbytte eller udlodning. Hvis moderfonden har haft et tilgode-
havende hos dattervirksomheden i løbet af regnskabsåret, vil dette som 
udgangspunkt ikke være diskvalificerende for anvendelse af undtagelses-
muligheden. Hvis der derimod løbende eksisterer et tilgodehavende, der 
nedbringes på balancedagen og genetableres efter balancedagen for at 
undgå koncernregnskabspligt, vil dette blive anset som omgåelse. 

9 .5 Koncernregnskabets indhold og omfang
Koncernregnskabet skal ifølge § 115 præsentere de konsoliderede virksom-
heders aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat, som om de til-
sammen var en enkelt virksomhed, og indeholde en konsolideret ledelses-
be ret ning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengetrøms-
opgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, jf. § 118.

Koncernregnskabet udarbejdes ved et sammendrag af regnskaberne for de 
virksomheder, der er omfattet af konsolideringen. Ensartede regnskabspos-
ter for indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen og ensartede regn-
skabsposter for aktiver og forpligtelser i balancen sammenlægges post for 
post (linje for linje-konsolidering).

Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendige på grund af de særlige 
forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra selskabsregnska-
ber. Der vil typisk være tale om reklassifikationer, fordi visse regnskabsele-
menter får en anden betydning i koncernsammenhæng, end de har ud fra 
den enkelte virksomheds synsvinkel. Det kunne fx være kapitalandele i en 
associeret virksomhed, der på grund af andre ejerandele i andre selskaber 
i koncernen på koncernniveau skulle reklassificeres til at være en datter-
virksomhed.  

Endvidere forekommer der regnskabsposter i koncernregnskabet, som ikke 
findes i selskabsregnskabet, eksempelvis minoritetsinteressers andel af 
egenkapital og resultat, goodwill og andre merværdier fra købesumsalloke-
ringer, der i selskabsregnskabet er præsenteret under regnskabsposten 
kapitalandele i dattervirksomheder.

Hvis der er sket ændringer i koncernens sammensætning i løbet af året, 
konsolideres dattervirksomheder som udgangspunkt alene for den peri-
ode, hvor modervirksomheden har haft kontrol over dattervirksomhedens 
netto aktiver og resultat, jf. kapitel 10 Virksomhedssammenslutninger. 

Uanset hvilken regnskabsklasse en modervirksomhed eller en dattervirk-
somhed isoleret set tilhører, skal en modervirksomhed, der er koncernregn-
skabspligtig efter loven, altid som minimum følge reglerne for regnskabs-
klasse C, medmindre modervirksomheden tilhører regnskabsklasse D. 

§ 115

Sammendrag

Tilpasninger

Regnskabsklasser
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Det betyder, at modervirksomheder i regn skabs klasse B, som er koncern-
regnskabspligtige, skal udarbejde moderselskabsregnskab efter bestem-
melserne i regnskabs klasse C.

Modervirksomheder, der isoleret set er en regnskabsklasse B-virksomhed, 
kan aflægge sin egen årsrapport efter bestemmelserne i regnskabsklasse 
B, hvis modervirksomheden ikke er koncernregnskabspligtig, eksempelvis 
hvis modervirksom heden er fritaget for selv at udarbejde koncernregnskab 
i henhold til reglerne for underkoncerner, jf. ovenfor. 

Erhvervsstyrelsen har på en konkret fore spørgsel udtalt, at en koncern, der 
på koncernniveau er omfattet af reglerne for regnskabsklasse C (stor), 
mens modervirksomheden isoleret set er en C (mellem), skal aflægge kon-
cernregnskabet efter C (stor)-reglerne, mens moder virksomheden kan 
aflægge selskabsregnskab efter kravene for C (mellem). Det vil bl.a. sige, at 
 virk som heden i moder selskabsregnskabet har mulig hed for at undlade 
oplysning om nettoomsætning. 

Ledelsesberetningen skal oplyse om koncernen, som om der er tale om én 
virksomhed. Det medfører, at alle oplysninger gives for koncernen som hel-
hed og ikke kun for den enkelte koncernvirksomhed. Der skal som udgangs-
punkt også udarbejdes en ledelsesberetning for modervirksomheden, men 
dette kan i visse situationer undlades. Hvis modervirksomhedens oplysnin-
ger i ledelsesberetningen i al væsentlighed svarer til koncernens oplysnin-
ger, kan modervirksomheden vælge udelukkende at præsentere koncer-
nens oplysninger i ledelsesberetningen. 

Det er i en regnskabskontrolsag fra 2010 konstateret, at en modervirksom-
hed havde undladt at omtale en væsentlig nedskrivning af et koncerntilgo-
dehavende i modervirksomhedens eget årsregnskab i en sammendraget 
ledelsesberetning for koncernen, idet nedskrivningen ikke havde nogen ind-
flydelse på koncernregnskabet. En sådan væsentlig omtale af et relevant 
forhold for modervirksomheden må ikke undlades på bekostning af en sam-
mendraget ledelsesberetning for hele koncernen. 

9 .6 Udeholdelse af virksomheder fra koncernregnskabet
Ved udarbejdelse af koncernregnskaber kan virksomheder, der opfylder 
nedenstående, udeholdes af konsolideringen:
• Der er betydelige og vedvarende hindringer, der i væsentlig grad 

begræn ser modervirksomhedens mulighed for at udøve sine rettig-
heder over dattervirksomhedens aktiver eller ledelse.

• De nødvendige oplysninger kan ikke indhentes inden for en rimelig frist 
eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger.

• Dattervirksomheden har ikke tidligere indgået i koncernregn skabet ved 
konsolidering, og modervirksomheden besidder udelukkende kapital-
andele i den pågældende dattervirksomhed med henblik på overdra-
gelse.

Hovedregel: 
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• Erhvervsdrivende moderfonde, der selv kun i begrænset omfang 
udøver erhvervsaktivitet og ikke, bortset fra konvertible gældsbreve og 
ikke-udbetalt udbytte, har tilgodehavender hos eller har stillet sikker-
hed for nogen af sine dattervirksomheder. 

Størrelsesgrænserne for en mindre koncern, jf. § 110, skal kun omfatte de 
koncernvirksomheder, som konsolideres fuldt ud. Herved sikres det, at virk-
somheder, som kan udeholdes fra konsolideringen, ikke påvirker, hvorvidt 
der skal udarbejdes koncernregnskab. 

Kapitalandele i en dattervirksomhed, som udeholdes fra konsolideringen, 
kan dog alligevel indirekte få betydning for koncernregnskabspligten, da 
kapitalandele i den udeholdte dattervirksomhed påvirker modervirksomhe-
dens balancesum. Det fremgår af lovbemærkningerne, at sådanne transak-
tioner ikke kan elimineres ved opgørelse af størrelsesgrænserne. Elimine-
ringer kan alene foretages i forhold til de dattervirksomheder, som konsoli-
deres.

En modervirksomhed, hvor alle dattervirksomheder kan udeholdes af kon-
solideringen efter § 114, kan helt undlade at udarbejde koncernregnskab. 
En sådan situation vil formentlig kun forekomme i koncerner med få datter-
virksomheder og vil sandsynligvis sjældent forekomme i praksis. 

Det tillades, at en virksomhed kan udeholdes fra konsolideringen, hvis dat-
tervirksomheden ikke tidligere er indgået i konsolideringen, og den alene 
besiddes med henblik på videresalg og udgør en midlertidig erhvervelse. 
Det forudsættes, at der er tale om en reel hensigt til overdragelse, og at 
kapitalandelene aktivt søges solgt, så udeholdelsen normalt kun får betyd-
ning i et eller to regnskabsår. Fortsætter kontrollen ud over en sådan peri-
ode, skal  virksomheden konsolideres i koncernregnskabet.

I venture-virksomheder anses besiddelsen af kapitalandele ofte som mid-
ler tidig, hvilket har medført, at bestemmelsen i § 114 har været anvendt i 
denne sammenhæng. Det skal understreges, at venture-virksom heder nor-
malt ikke vil kunne benytte lempelsesmuligheden. Dels er venture-virksom-
hedernes investeringshorisont normalt længere end 1-2 år, hvormed kapi-
talandelene ikke betragtes som midlertidige erhvervelser, dels har venture-
virksomhederne normalt en forretningsmodel, hvor de udvikler dattervirk-
somheden før videresalg, hvormed kapitalandelene ikke betragtes som 
erhvervet med henblik på videresalg. Venture-virksomheder skal derfor 
indregne dattervirksomheder i koncernregnskabet ved fuld konsolidering. 

I henhold til IFRS skal dattervirksom heder også som udgangspunkt indgå i 
koncernregnskabet, medmindre dattervirksom heden alene er erhvervet 
med henblik på videresalg og forventes solgt inden for 12 måneder. 

§ 114, stk. 2
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Fællesledede virksomheder kan undtages fra lovens krav om pro rata-kon-
solidering i koncernregnskabet,  hvis kravene for udeholdelse i § 114, stk. 2, 
er opfyldt. Det kunne eksempelvis være, hvis vedvarende hindringer 
begrænsede modervirksomhedens mulighed for at udøve rettigheder i de 
fællesledede virksomheder, eller hvis de nødvendige oplysninger til brug for 
pro rata-konsolideringen ikke kan indhentes. Anvendelsen af denne undta-
gelse antages i praksis at være sjælden.

IFRS 10, IAS 27 og IAS 28 kræver, at virksomheder, der opfylder definitio-
nen på en investeringsvirksomhed, skal udeholde investeringer i dattervirk-
somheder fra konsolideringen og måle dattervirksomheder og associerede 
virksomheder, der ligger inden for investeringsformålet, til dagsværdi med 
værdiregulering over resultatopgørelsen. Dette krav findes ikke i loven, der, 
bortset fra bestemmelserne om udeholdelse, altid kræver, at dattervirk-
somheder skal konsolideres.

Lovens § 37, stk. 5, der giver mulighed for regnskabsmæssig behandling af 
alle finansielle instrumenter i overenstemmelse med IFRS, giver heller ikke 
mulighed for at bruge bestemmelsen om investeringsvirksomheder i 
IFRS 10 og derved undlade konsolidering.  

For venture-virksomheder, der besidder dattervirksomheder, som ikke 
ønsker at aflægge koncernregnskab, vil en overgang til IFRS-regnskabsaf-
læggelse være nødvendig, idet der efter loven med få undtagelser altid er 
koncernregnskabspligt, hvorimod IFRS 10 Consolidated Financial State
ments kræver, at investeringsvirksomheder ikke konsolideres.

Det er ikke muligt at udeholde dattervirksomheder fra koncernregnskabet 
med begrundelse i dattervirksomhedernes forskelligartede aktiviteter. 
Konglomerater skal konsolideres, uanset hvor uensartede aktiviteterne i 
koncernen måtte være. I stedet må koncernen i segmentoplysningerne give 
oplysninger om koncernens sammensætning i de forskelle aktiviteter.

En modervirksomhed er undtaget for koncernregnskabspligt, hvis den kun 
besidder dattervirksomheder, som er uvæsentlige både individuelt og sam-
let set.

Alle relevante forhold skal i henhold til § 13 indarbejdes i årsrapporten, 
medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen 
for betydelige, skal sådanne flere forhold indarbejdes i årsrapporten. 

Hvorvidt en modervirksomhed med henvisning til forholdets ubetydelighed 
kan undlade at udarbejde koncern regnskab efter § 111, stk. 1, skal derfor 
afgøres på baggrund af en samlet vurdering af væsentligheden af både den 
enkelte dattervirksomhed og af dattervirksomhederne tilsammen.

Undtagelse for pro rata-
konsolidering af fælles-
ledede virksomheder, 
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Regnskabskontrollen har truffet en række afgørelser om udeholdelse af 
dattervirksomheder fra konsolideringen, som er vurderet væsentlige. I kon-
krete afgørelser har regnskabskontrollen anset datter virksomheder som 
væsentlige, når dattervirksomhedernes balance har udgjort mellem 0,5-
1,0 % af modervirksomhedens balance. Samtidig er der også i afgørelserne 
lagt til grund, at enkelte væsentlige regnskabsposter ikke er præsenteret 
korrekt, når der mangler et koncernregnskab. Fx hvis en dattervirksomhed 
har besiddet ejendomme og er udeholdt fra konsolideringen på grund af 
væsentlighed, vil koncernens samlede regnskabsmæssige værdi af ejen-
domme ikke nødvendigvis blive præsenteret korrekt. 

Afgørelserne kan ikke anvendes i alle situationer, men der skal efter EY’s 
opfattelse foretages en konkret vurdering af datter virk som heder nes 
væsentlighed. Udeholdelse som følge af uvæsentlighed vil ofte alene kunne 
anvendes for skuffeselskaber og dattervirksom heder uden  aktivitet.  
Hvis fx en tidligere udeholdt dattervirksomhed i et senere regnskabsår kon-
solideres, fordi betingelserne for udeholdelse, jf. § 114, ikke længere er til 
stede, er det EY’s holdning, at der ikke skal ske tilpasning af sammenlig-
ningstal for tidligere regnskabsår. 

Erhvervsdrivende moderfonde med flere dattervirksomheder
En erhvervsdrivende moderfond med flere dattervirksomheder kan und-
lade selv at udarbejde koncernregnskab, hvis følgende betingelser alle er 
opfyldt: 
1) Fonden har flere dattervirksomheder, og en af disse udarbejder et 

koncern regnskab, hvori alle dattervirksomheder indgår, mens den 
erhvervs drivende moderfond er udeholdt.

2) Koncernregnskabet er udarbejdet enten efter årsregnskabsloven, EU’s 
regnskabsdirektiver eller regler, der i det mindste er ligeværdige her-
med (fx IFRS som godkendt af EU). Endvidere skal koncernregnskabet 
være revideret af personer, der er autoriseret efter den nationale lov-
givning, som dattervirksomheden hører under.

3) Fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter.
4) Fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikke-udbetalt udbytte 

eller udlodning, ikke har tilgodehavender hos eller har stillet sikker hed 
for dattervirksomhederne.

5) Det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i medfør af denne undta-
gelse har undladt at udarbejde koncernregnskab.

6) Fonden til Erhvervsstyrelsen indberetter det i pkt. 1 nævnte reviderede 
koncernregnskab sammen med sin egen årsrapport. 

Muligheden for at undlade koncernregnskabsudarbejdelse for er hvervs-
drivende moderfonde skal ses i sammenhæng med lovens tidligere krav om 
anvendelse af indre værdis metode for kapital andele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder. Indførelsen af lovens mulighed for at anvende 
kostprismetoden for kapitalandele i dattervirksomheder og asso cierede 
virksomheder tilgodeser bl.a. de erhvervsdrivende fonde, der er moder-

Væsentlighed

Som vi ser det

 § 111, stk. 3
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fonde for børsnoterede virksomheder, der har pligt til at udarbejde koncern-
regnskab efter IFRS. 

Moderfonde kan dermed anvende dattervirksomheders koncernregnskab, 
uden at moderfonden derved bliver pålagt at udarbejde sin egen årsrapport 
efter IFRS. 

Lempelsen i § 111, stk. 3, løser også et andet problem, der er forbundet 
med, at fonden udarbejder sit koncernregnskab og årsregnskab efter års-
regnskabsloven, og den underliggende børsnoterede dattervirksomhed 
udarbejder koncernregnskab efter IFRS. Det ville medføre betydelige mer-
omkostninger, hvis alle koncernvirksomheder skulle rapportere to sæt 
regnskabstal, dels til brug for moderfondens koncernregnskab efter års-
regnskabsloven og dels rapportere regnskabstal efter IFRS til brug for den 
børsnoterede datter virksomheds koncernregnskab. 

Dattervirksomhedens koncernregnskab kan således udarbejdes efter IFRS, 
mens moderfondens årsregnskab fortsat kan udarbejdes efter lovens 
alminde lige regler, idet det er dattervirksomheden og ikke moderfonden, 
som aflægger koncernregnskabet. 

Særligt om vandrette koncerner og erhvervsdrivende moderfonde
Når undtagelsesbestemmelsen for erhvervsdrivende moderfonde med 
flere dattervirksomheder an vendes, kan der opstå såkaldte vandrette kon-
cernregnskaber, hvor der sker konsolidering af søstervirksomheder.

 

 
 

DEF  
børsnoteret  
virksomhed

ABC  
erhvervsdrivende  

fond

GHI  
ejendom

JKL  
produktion

60 % 100 % 80 %

Kræver vandret koncernregnskab
 

 
Den erhvervsdrivende moderfond er fritaget for udarbejdelse af koncern-
regnskab efter undtagelsesbestemmelserne, hvis fx datter virk som hederne 
er konsolideret i en af dattervirksomhedernes koncernregnskab. I ovenstå-
ende eksempel er der tale om 3 søstervirksomheder, som ikke normalt kon-
solideres før i moderfonden. 
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Det betyder, at DEF, GHI og JKL efter loven skal konsolideres i et vandret 
koncernregnskab. Dette kan medføre en praktisk udfordring, hvis fx DEF 
aflægger årsregnskab efter IFRS, mens GHI og JKL aflægger årsregnskab 
efter loven. Det vandrette koncernregnskab skal enten aflægges efter loven 
eller efter IFRS, som er de tilladte regnskabsgrundlag i Danmark.

En erhvervsdrivende moderfond, der undlader at udarbejde koncernregn-
skab med henvisning til § 111, skal ved indberetning af moderfondens egen 
årsrapport markere, at moderfonden ikke udarbejder koncernregnskab i 
henhold til § 111, og dernæst enten uploade eller henvise til det koncern-
regnskab, der henvises til. 

9 .7 Konsolidering
Alle dattervirksomheders regnskaber skal indgå i koncernregn skabet ved 
fuld konsolidering (linje for linje-konsolidering).

Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, så ensartede indtæg-
ter og omkostninger samt aktiver og forpligtelser sammenlægges. Der fore-
tages de tilpasninger, der er nødvendige på grund af de sær lige forhold, 
som gælder for koncernregnskaber til forskel for årsregnskaber, jf. neden-
stående afsnit om indregning og måling og afsnit om elimineringer.

For koncerner, hvor koncernforholdet er etableret i løbet af regnskabsåret, 
må kun sammendrages de indtægter og omkostninger af transaktioner og 
forhold, der er opstået efter overtagelsestidspunktet.

Tilsvarende, hvis koncernforholdet er ophørt i løbet af regnskabsåret, må 
kun sammendrages de indtægter og omkostninger af transaktioner og for-
hold, der er opstået indtil tidspunktet for koncernforholdets ophør. 

Konsolidering i praksis
Konsolideringen udarbejdes på baggrund af data, som indsamles fra alle 
koncernens dattervirksomheder. Herudover indsamles sædvanligvis også 
data fra kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede 
arrangementer, til brug for indregning efter enten indre værdis metode 
eller linje-for-linje.

De indsamlede data udgør det grundlag, som koncernregnskabet skal udar-
bejdes på baggrund af. Det betyder også, at detaljeringsniveauet i de ind-
samlede data ofte skal være højt, da data også skal anvendes til generering 
af koncernens noteoplysninger.

Konsolideringen udarbejdes ofte enten i regneark eller i et særligt konsoli-
deringssoftware. Der bør vælges en løsning, som mest hensigtsmæssigt 
tager hensyn til datasikkerhed og risiko for fejl m.v. og under hensyntagen 
til koncernens størrelse og kompleksitet. 

Indberetning af årsrapport 
for moderfonden og et 
tilhørende koncernregn-
skab

§ 115

§ 117

Konsolideringen danner 
grundlag for koncern-
regnskabet
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Data til brug for konsolideringen leveres ofte i en rapporteringspakke, som 
definerer, hvilke finansielle og ikke-finansielle oplysninger som skal indrap-
porteres til konsolideringen. Rapporteringspakken indeholder typisk en 
lang række entydigt definerede felter, der sikrer ensartet sammenlægning 
af regnskabsposter og øvrige informationer.

På grundlag af modtagne rapporteringspakker udarbejdes konsoliderin-
gen. Konsolideringen udarbejdes typisk i tabelform, hvor hver regnskabs-
post i koncernregnskabet udgør en linje, og hver koncernvirksomhed udgør 
en kolonne. For hver koncernvirksomhed indgår finansielle oplysninger i 
rapporteringspakken på de relevante linjer i konsolideringen og sammen-
lægges på tværs. Herefter korrigeres for reklassifikationer, og der foreta-
ges eliminering for koncerninterne transaktioner. Se mere om elimineringer 
nedenfor. 

Rapporteringspakkerne vil også ofte indeholde et fuldt sæt af noter, der 
danner grundlag for udarbejdelse af noter til koncernregnskabet. 

Ledelsen har typisk løbende brug for månedlige eller kvartalsvise konsoli-
derede rapporter til brug for opfølgning af den økonomiske udvikling. 
Afhængigt af koncernens størrelse indhentes derfor normalt rapporte-
ringspakker 4-12 gange årligt. 

En udenlandsk dattervirksomhed kan være regnskabspligtig efter lokal 
regnskabslovgivning, som er forskellig fra koncernens regnskabspraksis. 
Dattervirksomheden kan derfor vælge at bogføre i henhold til den lokale 
regnskabslovgivning og foretage tilpasninger til koncernens regnskabs-
praksis, hver gang der udarbejdes rapporteringspakker. Hvis koncernen 
kræver månedlig rapportering, vil det sandsynligvis være mere hensigts-
mæssigt, hvis dattervirksomheden løbende registrerer i henhold til koncer-
nens regnskabspraksis og én gang om året foretager tilpasning til den 
lokale regnskabslovgivning ved udarbejdelse af dattervirksomhedens offi-
cielle årsregnskab.

For udenlandske dattervirksomheder skal der også tages stilling til, hvilken 
valuta rapporteringspakken skal udarbejdes på grundlag af. Den kan enten 
udarbejdes i dattervirksomheders egen funktionelle valuta, hvormed der til 
konsolideringen skal ske omregning af de indrapporterede tal til koncer-
nens præsentationsvaluta, før tallene kan konsolideres. Alternativt kan dat-
tervirksomheder pålægges at rapportere i koncernens præsentationsva-
luta. 

Der skal tages stilling til, hvordan de merværdier, der er opstået i virksom-
hedssammenslutninger, i praksis skal håndteres og rapporteres. Forhol-
dene kan enten vælges håndteret centralt af koncernens moderselskaber 
og håndteres i forbindelse med udarbejdelsen af konsolideringen, eller 
alternativt kan merværdierne indarbejdes i rapporteringspakkerne i de kon-

Indsamling af data via 
rapporteringspakker

I konsolideringen sammen-
lægges de rapporterede tal 
på tværs 

Behov for løbende rappor-
tering kan være forskellige

Løbende registreringer i 
henhold til lokal regnskabs-
lov eller koncernens regn-
skabspraksis

Rapportering i egen  
funktionel valuta eller 
koncernens  
præsentationsvaluta

Praktisk håndtering af 
merværdier, herunder 
goodwill
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cernvirksomheder, hvor merværdierne er tilknyttet. Fordelen ved at lade de 
enkelte koncernvirksomheder håndtere merværdier er, at den lokale ledelse 
må antages at være tættere på de underliggende aktiver end koncernens 
ledelse. Endvidere giver det også en fordel i forhold til, hvilke koncernvirk-
somheder der skal håndtere nedskrivningstest af langfristede aktiver, her-
under goodwill. 

Indregning og måling
Koncernregnskabet skal som nævnt præsentere de konsoliderede virksom-
heder, som om der var tale om én virksomhed. Dette medfører, at anvendt 
regnskabspraksis i alle koncernvirksomheder skal være ens i den regn-
skabsrapportering fra koncernvirksomhederne, der indgår i konsoliderin-
gen. Hvis enkelte dattervirksomheder, af hensyn til eksempelvis lokal regn-
skabslovgivning eller en anden regnskabsklasse, anvender en anden regn-
skabspraksis i deres officielle årsrapporter end de øvrige koncernvirksom-
heder, skal dattervirksom heden udarbejde et regnskab til konsoliderings-
brug, hvori der indregnes og måles i overensstemmelse med koncernens 
regnskabspraksis. 

I koncernregnskabet anvendes så vidt muligt de samme metoder for indreg-
ning og måling som i modervirksomhedens årsregnskab. 

I helt særlige tilfælde tillader loven, at der ikke anvendes samme regnskabs-
praksis. I sådanne tilfælde kræves, at en begrundelse for afvigelsen behø-
rigt oplyses i en note.

Det er alene kravet om ensartet indregning og måling af aktiver og forplig-
telser, som kan fraviges. Det er fortsat et krav, at alle aktiver og forpligtel-
ser indregnes og måles efter de metoder, som findes i loven. Særlige til-
fælde er primært forhold, hvor en omarbejdelse af en regnskabspost vil 
medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenholdt med den for-
ventede effekt af omarbejdelsen og forholdets væsentlighed. Da der netop 
alene er tale om særlige tilfælde, forventes denne undtagelsesmulighed 
kun anvendt i meget sjældne tilfælde. Anvendelse af undtagelsen må ikke 
påvirke regnskabsbrugerens vurdering af koncernen, da lovens krav i § 11 
om et retvisende billede også omfatter koncernregnskabet. En eventuel fra-
vigelse skal oplyses og begrundes, jf. § 125, stk. 2, nr. 3. 

Anvendes lempelsesmuligheden, skal der oplyses om såvel den regnskabs-
praksis, som koncernen som udgangspunkt anvender, og om den regn-
skabspraksis, der anvendes på de særlige forhold fra en eller flere datter-
virksomheder.

Endvidere bør de relevante regnskabsposter opdeles enten i balancen eller 
i en note. Herved illustreres, hvor stor en del af posten, der er indregnet 
efter anden regnskabspraksis end koncernens sædvanlige praksis, så regn-

Ens regnskabspraksis, 
§ 119

Undtagelse for ensartet 
måling i særlige tilfælde
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skabsbrugeren selvstændigt kan vurdere, hvor stor en del af posten, som er 
målt efter de forskellige målegrundlag. 

I praksis er der sjældent et behov i koncerner for anvendelse af forskellig 
regnskabspraksis for ensartede aktiver og forpligtelser. En tilsvarende 
mulighed findes heller ikke i IFRS. En bekymring for misbrug af lempelsen 
har sandsynligvis også medført, at lovgiver har fundet det nødvendigt at 
påpege, at undtagelsen meget sjældent finder anvendelse i praksis. 

Anvendes der i koncernregnskabet andre metoder til indregning og måling, 
end dem der er anvendt i modervirksomhedens årsregnskab, skal der under 
anvendt regnskabspraksis redegøres konkret og be grun  des fyldestgørende 
for forskellene mellem kon cer  nens og modervirksomhedens regnskabs-
praksis.

Klassifikation
Koncernregnskabets resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og 
pengestrøms op gø relse skal mindst opstilles efter kravene i regnskabs-
klasse C, medmindre modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse 
D. Se mere om koncernens indplacering i regnskabsklasser i afsnit 9.4 i 
underafsnittet Mindre koncerner.

Koncernregnskabet indeholder særskilte poster på følgende områder:
• Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhe-

dernes egenkapital indgår på en særskilt post under koncernens egen-
kapital. 

• Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedernes resultat frem-
går som en særskilt post i allokeringen af koncernens resultat for regn-
skabsåret mellem majoritetens og minoritetens andel af koncernens 
resultat.

Kapitalandele og tilgodehavender hos eller gæld til ikke-konsoliderede dat-
tervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesle-
dede virksomheder, præsenteres som særskilte poster i koncernregnska-
bets balance.

Den konsoliderede egenkapital kan opstilles, så kun de poster vises, der er 
nødvendige for at opnå et retvisende billede. Minoriteternes andel af kon-
cernens egenkapital indgår som en del af den samlede koncernegenkapital, 
men præsentationsmæssigt adskilt fra majoritetens andel af koncernegen-
kapitalen. I modsætning til, hvad der gælder for selskabsregnskaber, er der 
i forhold til koncernregnskabet ingen krav om binding på særlige egenkapi-
talreserver, bortset fra dagsværdireserven. Bindingsreglerne har primært 
til formål at sikre, at der ikke udloddes bundne eller urealiserede gevinster, 
og da udlodning af udbytte sker på basis af selskabsregnskabets frie egen-
kapitalreserver, er der ikke samme behov for binding af egenkapitalreser-

Som vi ser det
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ver i koncernregnskabet. For yderligere omtale henvises til kapitel 25 Egen
kapital. 

Kapitalinteresser
Koncernens kapitalinteresser skal måles enten efter indre værdi metode, til 
dagsværdi eller til kostpris, jf. omtale i kapitel 19 Kapital andele i dattervirk
somheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede 
arrangementer. 

Kapitalandele i associerede virksomheder
Koncernens kapitalandele i associerede virksomheder skal måles efter den 
indre værdis metode, jf. omtale i kapitel 19 Kapital andele i dattervirksomhe
der, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrange
menter.

I særlige situationer, hvor de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes, 
kan kapitalandele i associerede virksomheder måles med udgangspunkt i 
kostpris efter § 36. I praksis vil denne undtagelsesmulighed sjældent finde 
anvendelse, idet den betydelige indflydelse, der antages at foreligge i et 
associeringsforhold, bør gøre det muligt for investor at skaffe de nødven-
dige oplysninger til brug for indregning og måling efter den indre værdis 
metode. 

Fællesledede arrangementer
Fællesledede arrangementer udgør afhængig af de faktiske forhold enten 
en fællesledet virksomhed (joint venture) eller et driftsfællesskab (joint 
operation). Den regnskabsmæssige behandling afhænger af, hvilken af de 
to typer af arrangement, der er tale om. Se mere om sondringen mellem 
fællesledede virksomheder og driftsfællesskaber i afsnit 19.2 Kategorier af 
kapitalandele og metodevalg. 

Hidtil har fællesledede arrangementer i koncernregnskabet skulle anvende 
den nu ophævede IAS 31. Lovens § 124 om regnskabsmæssig behandling 
af fællesledede virksomheder i koncernregnskabet er imidertid uændret, så 
man både kan anvende en IAS 31- og en IFRS 11-tilgang. 

Det virker umiddelbart besynderligt, at der ikke er gennemført en justering 
af lovens § 124 i retning af IFRS 11 for så vidt angår den regnskabsmæssige 
behandling af fællesledede arrangementer i koncernregnskabet.

Særligt da der i lovbemærkningerne er henvist til, at den nu ophævede § 34 
(pro rata-konsolidering af typisk I/S og K/S’er i selskabsregnskabet) er fjer-
net med begrundelse i lovens tilpasning til IFRS 11. 

Efter EY’s opfattelse er det muligt, som valg af regnskabspraksis, at anvende 
såvel den ophævede IAS 31 som den gældende IFRS 11 til fastlæggelse af 
den regnskabsmæssige behandling af fællesledede arrangementer i kon-

§ 119

§ 119

§ 43 a, stk. 6 
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cernregnskabet. Valget mellem IAS 31 eller IFRS 11 skal træffes konse-
kvent for alle fællesledede arrangementer, herunder altså både for fælles-
ledede virksomheder og driftsfællesskaber.

Herunder er udarbejdet en summarisk oversigt over den regnskabsmæs-
sige behandling af fællesledede arrangementer i koncernregnskabet. 

Fortolknings-
bidrag IFRS 11 IAS 31

Driftsfællesskaber 
(joint operations)

Indregning linje for linje Pro rata-konsolidering af 
fællesledede aktiver eller 
fællesledede aktiviteter

Fællesledede  
virksomheder
(joint ventures)

Indre værdis metode Indre værdis metode eller 
pro rata-konsolidering 

Efter IFRS 11 skal driftsfællesskaber indregnes linje for linje. Fremgangs-
måden indebærer, at aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger ind-
regnes forholdsmæssigt efter koncernens økonomiske interesse i driftsfæl-
lesskabet. Metoden svarer til pro rata-konsolidering under IAS 31. I kon-
cernregnskabet har det således ingen substantiel betydning, om driftsfæl-
lesskaber anvender IFRS 11 eller IAS 31 til fortolkning af § 124. I praksis er 
det dog EY’s erfaring, at betingelserne, for at kunne anses som et driftsfæl-
lesskab i henhold til IFRS 11, er svære at opfylde. 

Lovens bestemmelser om kon solidering finder også med de fornødne til-
pasninger anvendelse ved indregning linje for linje efter IFRS 11 eller pro 
rata-konsolidering efter IAS 31. 

Fællesledede virksomheder skal i henhold til IFRS 11 måles efter den indre 
værdis metode. Anvendes IAS 31 til fortolkning af lovens § 124, vil der være 
valgmulighed mellem indre værdis metode og pro rata-konsolidering. Valg 
mellem de to metoder er et valg af regnskabspraksis. Valg af metode gæl-
der alle koncernens fællesledede virksomheder. 

Den valgte regnskabspraksis for fællesledede arrangementer skal beskrives 
i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Herunder skal valg af regnskabs-
praksis mellem IFRS 11 og IAS 31 klart fremgå, og hvor IAS 31 anvendes 
som fortolkningsbidrag, skal det også tydeligt beskrives, om fællesledede 
virksomheder pro rata-konsolideres eller måles efter den indre værdis 
metode.

Elimineringer
Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet skal der i overensstemmelse med 
enhedsprincippet foretages fuld eliminering af koncernvirksom hedernes 

Betydningen af valget

Driftsfællesskaber

Fællesledede  
virksomheder

Beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis

Eliminering,  
§ 120



Kapitel 9 Koncernregnskaber og minoritetsinteresser 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 189

indbyrdes mellemværender og transaktioner. I henhold til § 120 skal føl-
gende poster elimineres:
• Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomhe-

der.
• Indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de kon-

soliderede virksomheder.
• Gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsolide re de 

virksomheder, som indgår i posternes  regnskabsmæssige vær di.

Der skal ikke ske eliminering af transaktioner såsom køb, salg og mel lem -
værender med dattervirksomheder, der udeholdes fra konsolideringen og 
måles efter den indre værdis metode. Der skal dog foretages eliminering af 
interne gevinster og tab på koncern interne transaktioner med udeholdte 
koncernvirksomheder.

Interne gevinster og tab, opstået ved samhandel med dattervirksomheder, 
skal elimineres 100 %, uanset helt eller delvist ejerskab af dattervirksomhe-
den.

Interne gevinster og tab opstået ved samhandel med kapitalinteresser, 
associerede virksomheder og fællesledede arrangementer, som måles 
efter den indre værdis metode, skal alene elimineres forholdsmæssigt i for-
hold til de faktiske ejerandele. 

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i konsoliderede dattervirk-
somheder målt til kostpris skal udlignes med de konsoliderede virksomhe-
ders forholdsmæssige andel af datter virk som hedens nettoaktiver målt til 
dagsværdi. Udligningen sker på tidspunktet for koncern etableringen (over-
tagelsesmetoden).

Forskellen mellem kostprisen og den forholdsmæssige andel af datter-
virksomhedens identificerede nettoaktiver målt til dagsværdi er enten 
goodwill eller negativ goodwill.

Den regnskabsmæssige behandling af goodwill eller nega tiv goodwill er 
omtalt i afsnit 10.3 Overtagelsesmetoden.  Udligning er et fundamentalt led 
i opnåelsen af formålet med koncernregnskabet, nemlig at koncernregn-
skabet viser koncernen, som om der er tale om én virksomhed. Ved kapital-
udligning erstattes den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i datter-
virksomheder med de pågældende dattervirksomheders aktiver og forplig-
telser.

Hvis modervirksomheden i selskabsregnskabet har valgt at måle kapitalan-
dele i datter virksomheder efter den indre værdis metode, og en dattervirk-
somheds regnskabsmæssige indre værdi er negativ, indregnes en forplig-
telse alene i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk for-
pligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance, jf. afsnit 19.4.

Fuld  eliminering

Forholdsmæssig 
 eliminering

Udligning af  kapital andele,  
§ 122, stk. 3

Negativ indre værdi  
i dattervirksomheder
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Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi skal deri-
mod indregnes fuldt ud i et koncernregnskab, idet koncernen skal vise de 
samlede aktiviteter, som om koncernen havde været én virksomhed. I 
sådanne situationer vil der opstå forskelle mellem modervirksomhedens og 
koncernens resul tat og egenkapital.

Kapitalandele i modervirksomheden, der besiddes enten af modervirksom-
heden selv eller af en konsolideret dattervirksomhed, udlignes ikke, men 
anses i koncernregnskabet for at være egne kapitalandele.

En dattervirksomheds beholdning af egne kapitalandele elimineres deri-
mod ved kapitaludligningen af de koncerninterne kapitalandele.

Beholdning af egne kapitalandele på koncernniveau skal i henhold til § 128, 
stk. 2, oplyses i koncernens ledelsesberetning. Oplysningen kan dog alter-
nativt gives i noterne til koncernregnskabet. Vedrørende den regnskabs-
mæssige behandling af egne kapitalandele i øvrigt henvises til kapitel 35 
Egne kapitalandele. 

9 .8 Regnskabsår
Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirksomhe-
dens årsregnskab. 

Modervirksomheder skal endvidere sikre, at dattervirksomheder har 
samme regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er 
muligt pga. forhold, som er ude af dattervirksomhedens og modervirksom-
hedens kontrol. For danske virksomheder vil denne mulighed altid kunne 
opfyldes.

Er tilpasning af regnskabsår i koncernen ikke mulig, fx på grund af konflik-
ter med lovgivningen i andre lande, skal modervirksomheden sikre, at de 
udenlandske dattervirksomheder indrapporterer interne regnskaber på 
modervirksomhedens balancedag, der i stedet anvendes som grundlag for 
udarbejdelsen af koncernregnskabet. 

Der skal under anvendt regnskabspraksis gives oplysning om, når en datter-
virksomhed har en anden balancedag end modervirksomheden.

Desuden skal der oplyses om betydningsfulde hændelser indtruffet mellem 
dattervirksomhedens balancedag og modervirksomhedens balancedag.

Ligger balancedagen for en konsolideret dattervirksomhed mere end tre 
måneder forud for eller efter modervirksomhedens balancedag, skal der til 
brug for koncernregnskabet udarbejdes særskilt internt regnskab eller rap-
portering pr. modervirksomhedens balancedag.

Egne kapitalandele

§ 116, stk. 1

§ 15, stk. 5

§ 125, stk. 2

§ 116, stk. 2
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9 .9 Regnskabsmæssig behandling af  
ikke-konsoliderede dattervirksomheder
Kapitalandele i dattervirksomheder, der udeholdes fra konsolideringen i 
henhold til § 114, måles som udgangspunkt efter den indre værdis  metode, 
jf. § 43 a. Det kan dog i praksis være problematisk at anvende indre værdis 
metode, da oplysninger til brug for indregning og måling ofte ikke kan tilve-
jebringes.

En virksomhed kan i henhold til § 43 a, stk. 6, undlade at anvende den indre 
værdis metode for kapitalandele i udeholdte dattervirksom heder, hvor en 
af følgende betingelser er opfyldt:
• Betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser 

moder virksomhedens udøvelse af sine rettigheder over dattervirk som-
hedens nettoaktiver eller ledelse.

• De nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig frist 
eller uden afholdelse af uforholdsmæssigt store omkostninger.

• Dattervirksomheden ikke tidligere har indgået i koncernregnskabet ved 
konsolideringen, og hvor modervirksomheden udelukkende kontrolle-
rer kapitalandelene med henblik på efterfølgende overdragelse.

I sådanne tilfælde kan kapitalandelene i stedet måles til kostpris, jf. § 36.

Kapitalandele i en dattervirksomhed, der ikke tidligere har indgået i konso-
lideringen, og hvis kapitalandele udelukkende besiddes med henblik på 
salg, kan tillige måles til dagsværdi i overensstemmelse med § 37.

Hvis en virksomhed udeholdes af konsolideringen, skal der under anvendt 
regnskabspraksis redegøres konkret og fyldestgørende for udeholdelsen.

Følgende poster skal oplyses særskilt i koncernregnskabet:
• Kapitalandele i ikke-konsoliderede dattervirksomheder
• Tilgodehavende hos eller gæld til ikke-konsoliderede dattervirksomhe-

der.

For de udeholdte virksomheder skal der, i henhold til § 127 i lighed med 
konsoliderede dattervirksomheder, endvidere gives oplysning om navn, 
hjemsted, andel i egenkapital og grundlaget for koncern forholdet. Oplys-
ningerne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade. Udeladelse af 
disse oplysninger skal begrundes.

9 .10 Køb og salg af minoritetsinteresser 
Præsentation af minoritetsinteresser
Minoritetsinteresser præsenteres som en separat post i koncernens egen-
kapital, hvilket indebærer, at transaktioner vedrørende minoritetsinteres-
ser indregnes i koncernens egenkapital. 

Udgangspunkt:  
Indre  værdis metode

Alternativ:  
Kostpris

Bestemt for salg:  
Dagsværdi

§ 125, stk. 2 , nr. 1

§ 118, stk. 2

Note vedrørende 
 udeholdte virksomheder,  
§ 127
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t .kr . 2021 2020

Passiver

Egenkapital

Aktiekapital 171.000 171.000

Andre reserver 6.779 1.180

Overført resultat 450.578 383.868

Foreslået udbytte   14.203   11.970

Aktionærerne i Industri CD A/S’ andel af 
egenkapitalen

642.560 568.018

Minoritetsinteresser    9.197    7.475

Egenkapital i alt  651.757  575.493

Tilsvarende præsenteres minoritetsinteressernes andel af årets resultat i 
koncernresultatopgørelsen som en fordeling af det samlede koncernresul-
tat mellem majoritetsinteresser og minoritetsinteresser. 

t .kr . 2021 2020

Koncernens resultat   81.587   70.599

 
Fordeles således:

Aktionærerne i Industri CD A/S 79.865 69.678

Minoritetsinteresser    1.722      921

  81.587   70.599

Minoritetsinteresser skal præsenteres i koncernens egenkapital, uanset om 
minoriteternes regnskabsmæssige værdi er positiv eller negativ.

For en samlet præsentation af en koncernegenkapitalopgørelse med mino-
ritetsinteresser, se afsnit 7.6 Eksempel på præsentation af en simplificeret 
resultatdisponering og egenkapitalopgørelse for modervirksomhed og kon
cern.

Køb og salg af minoritetsinteresser under fortsat kontrol
Ved køb og salg af minoritetsinteresser, hvor majoriteten har kontrol såvel 
før som efter transaktionen, skal transaktionen i koncernregnskabet 
betragtes som en ejertransaktion, der indregnes direkte i koncernens egen-
kapital.

Erhverves yderligere kapitalandele fra en minoritetsinteresse, skal en even-
tuel forskelsværdi mellem købsvederlaget og den forholdsmæssige regn-
skabsmæssige værdi af de erhvervede minoritetsandele, der overføres fra 
minoritetsinteresser til majoritetens andel af egenkapitalen, indregnes 
direkte i majoritetens andel af koncernens egenkapital. Der indregnes ikke 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

Indregning direkte på 
egenkapitalen

Køb af minoritets- 
interesser
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yderligere nettoaktiver i koncernregnskabet i forbindelse med erhvervel-
sen, da alle nettoaktiver allerede er indregnet i forbindelse med gennemfø-
relse af virksomhedsovertagelsen.

Salg af minoritetsinteresser vil modsætningsvis indebære, at der udskilles 
en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige værdi af koncernens 
nettoaktiver fra majoritetens andel til minoritetens andel af koncernens 
egenkapital, mens en forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af de 
solgte minoritetsandele og salgsvederlaget indregnes direkte i majorite-
tens andel af koncernens egenkapital som en gevinst/tab ved salg af mino-
ritetsinteresser. Gevinster og tab ved salg af minoritetsinteresser kan i kon-
cernregnskabet ikke indregnes i resultatopgørelsen.

9 .11 Call- og put-optioner over minoritetsinteresser
Det hænder, at en virksomhedsovertagelse indeholder en option over mino-
ritetens ejerandel af virksomheden. Disse optioner kan struktureres på 
flere forskellige måder, fx i form af en call-option, hvor ejerne af modervirk-
somheden har en ret for at købe minoritetens ejerandel på en fremtidig dato 
til en specificeret pris. Alternativt, i form af en put-option, hvor minoriteten 
har en ret til at sælge deres ejerandel til majoriteten på en fremtidig dato til 
en specifik pris. Der kan også ses en struktur, hvor det vil være en kombina-
tion af både call- og put-optioner. 

Den regnskabsmæssige behandling af optioner afhænger af, om køberen i 
virksomhedsovertagelsen har opnået adgang til afkastet associeret med 
den ejerandel, som er omfattet af call- eller put-optionen. 

Calloptioner
Den regnskabsmæssige behandling af call-optioner afhænger af, hvorvidt 
køberen har opnået adgang til afkastet associeret med ejerandelen, som er 
omfattet af call-optionen. 

Køberen har opnået adgang til afkastet associeret med ejerandelen i få til-
fælde, men kan fx forekomme i følgende scenarier:
• Prisen på call-optionen er fast med en lav udnyttelsespris, og det er 

aftalt mellem parterne, at der enten ikke udloddes udbytte, eller at en 
eventuel udbytteudlodning medfører en justering af optionens udnyt-
telseskurs.

• Når det er aftalt, at modparten kun modtager, hvad der svarer til et 
afkast, som en långiver ville modtage, indtil optionen udnyttes.

I ovenstående tilfælde, hvor køberen i virksomhedsovertagelsen har opnået 
adgang til afkastet fra 100 % af virksomheden, eksisterer der ikke nogen 
minoritetsinteresse. Den købende virksomhed behandler dermed regn-
skabsmæssigt virksomhedssammenslutningen som et køb af 100 % af virk-
somheden og indregner en finansiel forpligtelse, som måles til nutidsvær-
dien af optionens udnyttelsespris. Eventuelle efterfølgende ændringer i den 

Salg af minoritets-
interesser

Call-optioner, hvor der er 
opnået adgang til afkastet 
associeret med ejerande-
len
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regnskabsmæssige værdi af call-optionen indregnes direkte i resultatopgø-
relsen.

Det er et mere sandsynligt scenarie, at call-optionen ikke giver adgang til 
afkastet associeret med ejerandelen, som fx:
• ►Optionsprisen er endnu ikke aftalt eller vil være dagsværdien af ejeran-

delene på udnyttelsestidspunktet.
• ►Optionsprisen er baseret på virksomhedens fremtidige resultater eller 

nettoaktiver på udnyttelsestidspunktet.
• ►►Det er aftalt mellem parterne, at indtil optionen udnyttes, vil alle resul-

tater blive udloddet til ejerne i henhold til deres ejerandele.

I ovenstående tilfælde har køberen ikke adgang til afkastet fra ejerandelene 
associeret med optionen, og den regnskabsmæssige behandling afhænger 
derfor af, om call-optionen er et finansielt aktiv eller et egenkapitalinstru-
ment. 

Et afledte finansielt instrument over ejerandele i en dattervirksomhed vil 
være et egenkapitalinstrument, hvis optionen opfylder ”fast for fast-krite-
riet” i IAS 32. Det vil sige, at optionen kan udnyttes for et fast antal aktier 
for en fast pris. I sådanne tilfælde skal optionen regnskabsmæssige behand-
les ligesom en option over egne ejerandele, fordi det er en option over mino-
ritetsinteressens ejerandele i et koncernregnskab, og ifølge IFRS 10 er en 
minoritetsinteresse egenkapital i et koncernregnskab. Derved skal optio-
nen indregnes første gang til dagsværdi med modpost på egenkapitalen.
Hvis optionen udnyttes, skal beløbet fra første indregning indgå som en del 
af vederlaget for købet af minoritetsandelens ejerandele. Derimod, hvis 
optionen ikke udnyttes, sker der ikke nogen efterfølgende ændringer i 
egenkapitalen.

Når optionen ikke opfylder ”fast for fast-kriteriet”, skal optionen regnskabs-
mæssigt behandles som et finansielt aktiv. Ved første indregning skal opti-
onen måles til dagsværdi, og efterfølgende ændringer i dagsværdien skal 
indregnes direkte i resultatopgørelsen. Hvis optionen udnyttes, skal dags-
værdien af optionen på udnyttelsestidspunktet indgå, som en del af veder-
laget for købet af minoritetens ejerandel. Hvis optionen ikke udnyttes, skal 
den regnskabsmæssige værdi af optionen indregnes direkte i resultatopgø-
relsen. 

Putoptioner
En put-option, der udløser en kontraktuel forpligtelse til at købe minoritets-
interesser, giver altid anledning til en finansiel forpligtelse. Den finansielle 
forpligtelse måles til dagsværdi, og ved opgørelse heraf skal det forudsæt-
tes, at købet af aktierne vil finde sted på den tidligst mulige dato og for det 
maksimale antal aktier. 

Call-optioner, hvor der  
ikke er opnået adgang til 
afkastet associeret med 
ejerandelen

Call-optioner, som er  
egenkapitalinstrumenter 

Call-optioner, som er 
gældsinstrumenter
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Den regnskabsmæssige behandling af de øvrige aspekter for put-optionen 
afhænger af transaktionen og de vilkår, hvormed put-optionen er indgået. 

Nedenstående diagram opsummerer hvordan en virksomhed kan vælge at 
behandle scenariet regnskabsmæssigt:

Har modervirksom-
heden ejerskab
over aktierne, som
er omfattet af
put-optionen?

Hvilken standard 
har præcedens?

Tilgang 1: Ingen minoritet
• Aktierne behandles regnskabsmæssigt som erhvervet
• Ændringer i den finansielle forpligtelse (put-optionen) 

indregnes i resultatopgørelsen
• Hvis optionen udløber uudnyttet, skal det regnskabsmæssigt

behandles som et salg af aktier (uden tab af kontrol)

Indregning af
minoritet ved køb

Dags-
værdi

Andel af
netto-
aktiver

Tilgang 2: Fuld indregning af minoritet
• Fortsat indregning af minoritetsinteressen
• Indregning af en finansiel forpligtelse (put-option) til

dagsværdi
• Ændringer i den finansielle forpligtelse indregnes i 

resultatopgørelsen

Tilgang 4: Ophør med indregning af minoritet
• Køb af minoritet giver anledning til justering af egenkapital
• Ændringer i den finansielle forpligtelse (put-optionen) 

indregnes i resultatopgørelsen
• Hvis optionen udløber uudnyttet, indregnes minoriteten som

om intet var sket

Tilgang 3: Delvis indregning af minoritet
• Virksomheden fortsætter allokering af resultat til minoriteten
• Virksomheden ophører med indregning af minoriteten på

balancedagen og indregner en finansiel forpligtelse under 
antagelse af, at købet har fundet sted

• Ændringer i beløb indregnes i egenkapitalen

Nej

IFRS 10

IAS 32

Valg af
praksis

Ja

Tilgang 1 – Ingen minoritetsinteresse
Denne regnskabsmæssige behandling vælges, når modervirksomheden har 
aktivt ejerskab over ejerandelene, som er omfattet af put-optionen. Vurde-
ringen af, om modervirksomheden har aktivt ejerskab over ejerandelene, 
er den samme vurdering, der foretages for call-optioner og handler grund-
læggende om, hvorvidt modervirksomheden har adgang til afkast associe-
ret med ejerandelene, som er omfattet af put-optionen. Følgende faktorer 
indikerer, at modervirksomheden har ejerskab over ejerandelene:
• ►►Prisen for optionen er fast og reflekterer ikke dagsværdien.
• ►Stemmerettigheden tilknyttet ejerandelene er begrænset.
• ►►Retten til udbytte for aktierne er begrænset.
• ►En kombination af call- og put-option med samme udnyttelsesperiode 

og pris indikerer, at arrangementet er en forward-kontrakt.

Tilgang 1 kan også anvendes, hvis virksomheden ikke har aktivt ejerskab 
over ejerandelene, men vælger en regnskabspraksis, hvor IAS 32 har for-
rang frem for IFRS 10.

Fire tilgange til behandling 
af put-optioner

Tilgang 1
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Når det vurderes, at modervirksomheden har adgang til afkastet for ejeran-
delene omfattet af put-optionen, anses modervirksomheden for at have 
erhvervet 100 % af ejerandelene, og derfor skal der ikke indregnes en mino-
ritetsinteresse. Dette medfører, at der ikke skal allokeres en andel af resul-
tatet til minoriteten, men hele resultatet allokeres til ejerne af modervirk-
somheden. Der skal i stedet indregnes en finansiel forpligtelse, som reflek-
terer dagsværdien af optionen, og hvor efterfølgende ændringer i dagsvær-
dien indregnes direkte i resultatopgørelsen. 

Eventuelt udbytte betalt til minoriteten indregnes i koncernregnskabet som 
en omkostninger, med undtagelse af den situation, hvor udbyttet er en ned-
bringelse af gælden til minoriteten.

Hvis optionen udnyttes, ophører indregning af forpligtelsen med moder-
virksomhedens betaling af put-optionens udnyttelsespris. I de tilfælde hvor 
optionen ikke udnyttes, skal modervirksomheden betragte det, som et salg 
af de ejerandele, som man tidligere havde anset for erhvervet.  

Tilgang 2 – Fuld indregning af minoritetsinteresse
Når det vurderes, at modervirksomheden ikke har aktivt ejerskab over ejer-
andelene omfattet af put-optionen, har modervirksomheden tre metoder til 
regnskabsmæssigt at behandle transaktionen. Valget af metode er et valg 
af regnskabspraksis.

Modervirksomheden vælger under tilgang 2 at foretage fuld indregning af 
minoritetsinteressen i koncernregnskabet, indtil put-optionen enten udnyt-
tes eller udløber. Dette medfører, at der i koncernregnskabet fortsat skal 
præsenteres minoritetens andel af egenkapital, periodens resultat samt 
udbytte. 

Der skal fortsat foretages indregning af en finansiel forpligtelse, som reflek-
terer dagsværdien af put-optionen. Modposten ved første indregning er 
majoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen. Efterfølgende ændringer 
i dagsværdien indregnes direkte i resultatopgørelsen.

Hvis put-optionen udnyttes, behandler modervirksomheden det som en 
stigning i ejerskabet af den underliggende virksomhed, hvilket regnskabs-
mæssigt behandles som en egenkapitaltransaktion. Den finansielle forplig-
telse vil i transaktionen blive udlignet ved modervirksomhedens betaling af 
udnyttelsesprisen for optionen.

Hvis optionen udløber uden at være blevet udnyttet, reklassificeres den 
finansielle forpligtelse til den samme komponent af egenkapitalen, hvorfra 
den opstod.

Tilgang 2
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Tilgang 3 – Delvis indregning af minoritetsinteresse
Det andet mulige valg af regnskabspraksis er tilgang 3, hvor der skal fore-
tages delvis indregning af minoritetsinteressen. Under tilgang 3 fortsætter 
modervirksomheden med at allokere minoritetsinteressens andel af resul-
tat og udbytte.

Modervirksomheden ophører med indregning af minoritetsinteressen på 
balancedagen, under antagelsen om at minoritetsinteressen er erhvervet 
på dette tidspunkt. 

Der indregnes en finansiel forpligtelse, som reflekterer dagsværdien af put-
optionen. Eventuelle forskelle mellem ophør med indregning af minoritets-
interessen under egenkapitalen og indregning af dagsværdien af optionen 
indregnes under egenkapitalen.

Metoden betyder i praksis, at der ikke vil blive indregnet beløb i resultatop-
gørelsen, hverken ved første indregning, ved udbytte betalinger eller efter 
første indregning.

Tilgang 4 – Ophør med indregning af minoritetsinteresse
Den sidste mulighed modervirksomheden har, er at ophøre med indregning 
af minoritetsinteressen straks efter virksomhedssammenslutningen, og 
indregning af en finansiel forpligtelse. Eventuelle forskelle mellem beløbet 
fra ophør med indregning af minoritetsinteressen og indregning af den 
finansielle forpligtelse relateret til put-optionen indregnes i egenkapitalen. 
Efterfølgende ændringer i den finansielle forpligtelse indregnes direkte i 
resultatopgørelsen.

Eventuelt udbytte, betalt til minoriteten, indregnes i koncernregnskabet 
som en omkostninger, med undtagelse af den situation, hvor udbyttet er en 
nedbringelse af gælden til minoriteten. Dette medfører, at minoritetens 
andel af resultatet allokeres til majoriteten, da der ikke er nogen minoritet 
efter tilgang 4.

Ved udnyttelse af optionen udlignes den finansielle forpligtelse med moder-
virksomhedens betaling af udnyttelsesprisen relateret til put-optionen. 

Hvis optionen udløber, indregnes minoritetsinteressen på ny, og eventuelle 
forskelle mellem minoritetsinteressen og den finansielle forpligtelse indreg-
nes under egenkapitalen.  

Således er den eneste forskel på tilgang 1 og tilgang 4, at i tilgang 1 indreg-
nes forskelsbeløb ved første indregnes som en del af goodwill, mens den i 
tilgang 4 indregnes i egenkapitalen.

Tilgang 3

Tilgang 4
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En kombination af call og putoptioner
I nogle virksomhedssammenslutninger er der en kombination af call- og 
put-optioner over minoritetsinteressens ejerandel. Når call- og put-optio-
nen har samme vilkår, herunder særligt samme udnyttelsespris, vil dette 
være udtryk for, at modervirksomheden har nuværende adgang til afkastet 
fra ejerandelene omfattet af optionerne. Derfor skal modervirksomheden i 
disse situationer regnskabsmæssigt antage, at de har erhvervet 100 % af 
ejerandelene og indregne en forpligtelse, der reflekterer den udskudte 
betaling eller det variable vederlag for minoritetens ejerandel.

9 .12 Regnskabsmæssig behandling ved  
afhændelse af dattervirksomheder
Ved en fuldstændig afhændelse af en dattervirksomhed afkonsolideres dat-
tervirksomhedens nettoaktiver i koncernregnskabet. Gevinst eller tab 
beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af datter-
virksomhedens nettoaktiver på salgstidspunktet fratrukket nettosalgspri-
sen. Den realiserede gevinst eller tab indregnes typisk i koncernregnska-
bets resultatopgørelse under andre driftsindtægter eller andre driftsom-
kostninger, svarende til regnskabspraksis for gevinster og tab ved afhæn-
delse af øvrige langfristede aktiver. Eventuelle poster, indregnet i egenkapi-
talen, herunder valutakursreguleringer m.v., skal reklassificeres til resultat-
opgørelsen i forbindelse med afhændelsen, medmindre det fremgår af års-
regnskabsloven, at disse poster ikke må reklassificeres, fx afskrivninger på 
anlægsaktiver i en dattervirksomhed.

I nogle tilfælde kan afhændelse af dattervirksomheder være af et omfang, 
der medfører, at gevinster og tab skal præsenteres særskilt som en del af en 
ophørende aktivitet, jf. § 80. 

En delvis afhændelse af en dattervirksomhed, hvor modervirksomhedens 
kontrol bevares, anses som en egenkapitaltransaktion. Se mere herom 
ovenfor i afsnit 9.10. 

Ved afhændelse af en dattervirksomhed, hvor modervirksomheden mister 
kontrollen, men hvor der bibeholdes kapitalandele i en kapitalinteresse eller 
associeret virksomhed, er ikke specifikt behandlet i loven. 

Under IFRS 10 skal eventuelle bibeholdte kapitalandele genmåles til ny 
dagsværdi, som om dattervirksomheden var afhændet 100 %, og en ny 
kapitalinteresse eller associeret virksomhed er blevet erhvervet. Erhvervs-
styrelsen har i deres udtalelse om virksomhedssammenslutninger fra marts 
2018 udtalt, at loven i modsætning til IFRS 3 skal fortolkes, så der ikke kan 
foretages genmåling af bibeholdte kapitalandele til dagsværdi. Se neden-
stående eksempel:  

 En dattervirksomhed indgår i koncernregnskabet med regnskabs-
mæssig værdi af aktiver og forpligtelser på 20. Modervirksomheden 

Kombination af call- og 
put-optioner

Fuldstændig afhændelse

Delvis afhændelse  
uden tab af kontrol

Delvis afhændelse med tab 
af kontrol, men med fort-
sat betydelig indflydelse

EKSEMPEL 
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afhænder 75 % af kapitalandelene i dattervirksomheden, svarende 
til en regnskabsmæssig værdi på 15. Salget af de 75 % kapitalandele 
indbringer en netto salgspris på 24, og dattervirksomheden har der-
ved en samlet dagsværdi for 100 % på 32 uden hensyntagen til en 
eventuel majoritetspræmie. Koncernen opnår en forholdsmæssig 
gevinst på 9 (24-15=9). Kapitalandelene anses efter frasalget som 
en associeret virksomhed, der fremadrettet indregnes og måles 
efter indre værdis metode. Grundlaget for fortsat anvendelse af 
indre værdis metode er den forholdsmæssige regnskabsmæssige 
værdi af de bibeholdte kapitalandele, der udgør 5 (20-15=5). 

Hvis en IFRS 10-tilgang kunne have været anvendt under loven, ville gevin-
sten i koncernen have udgjort 12 (dagsværdi 32 – regnskabsmæssig værdi 
20). Grundlaget for fortsat indregning af de bibeholdte kapitalandele efter 
den indre værdis metode ville have været dagsværdien af de bibeholdte 
kapitalandele på 8 (25 % af 32).

Som det fremgår ovenfor, er Erhvervsstyrelsen af den opfattelse, at der 
ikke kan ske genmåling af de bibeholdte kapitalandele ved afgivelse af kon-
trol og overgang til indre værdis metode (betydelig indflydelse). 

Hvis der afstås kapitalandele i et sådant omfang, at der hverken foreligger 
kontrol eller betydelig indflydelse, skal kapitalandelene efterfølgende anses 
som porteføljeaktier, der præsenteres som ”Andre værdipapirer og kapi-
talandele”. Sådanne finansielle aktiver skal efter lovens hovedregel i § 37, 
stk. 1, måles til dagsværdi. Alternativt kan unoterede kapitalandele vælges 
målt til kostpris, jf. § 37, stk. 4. Da der i langt de fleste tilfælde foreligger en 
nylig gennemført transaktion med afhændelse af kapitalandele, ville det 
være nærliggende at antage, at der skal ske genmåling af de bibeholdte 
kapitalandele til dagsværdi med udgangspunkt i den netop gennemførte 
transaktion. 

Erhvervsstyrelsen er imidlertid af den opfattelse, at genmåling afhænger af 
valget af fremtidig regnskabspraksis for kapitalandelene. Ved fremtidig 
måling til dagsværdi skal bibeholdte kapitalandele genmåles til dagsværdi. 
Ved fremtidig måling til kostpris er det styrelsens opfattelse, at den for-
holdsmæssige andel af indre værdi på de bibeholdte kapitalandele kan 
danne grundlag for en ”deemed” kostpris. 

9 .13 Mulighed for at undlade udarbejdelse af  
årsrapport for dattervirksomhed
Loven giver mulighed for, at dattervirksomheder, der indgår ved fuld kon-
solidering i et koncernregnskab, selv kan und lade at udarbejde årsrapport, 
hvis datter virk som he den hverken direkte eller indirekte har udøvet 
er hvervs mæssig aktivitet i regnskabsåret. Desuden må dattervirksomhe-
den ikke erhverve kapitalandele eller have påtaget sig risici.

Forskel til IFRS

Overgang fra kontrol eller 
betydelig indflydelse til 
finansielle aktiver

Genmåling eller ikke 
afhænger af regnskabs-
praksis

§ 6
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Dattervirksomhedens aktivitet skal være begrænset til udelukkende passiv 
kapitalanbringelse, fx indestående i et pengeinstitut. Bestemmelsen er pri-
mært tiltænkt anvendt på “skuffeselskaber”, men også for andre virksom-
heder som i kortere eller længere tid er uden aktivitet. 

Der stilles følgende krav: 
1) Dattervirksomhedens årsregnskab skal indgå ved fuld konsolidering i et 

koncernregnskab, der er aflagt af en modervirksomhed.
2) Modervirksomheden skal henhøre under lovgivningen i et EU-/EØS-

land. 
3) Koncernregnskabet skal være udarbejdet efter  reglerne i årsregnskabs-

loven, eller hvis den pågældende modervirksomhed er udenlandsk, 
efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU 
med senere ændringer, og det skal være revideret og offentliggjort 
efter disse regler. Her kan IFRS- eller US GAAP-årsrapporter fra lande 
uden for EU-/EØS-lande ikke anvendes.

4) Alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig ind-
forstået med fremgangsmåden for det pågældende regnskabsår.

5) Modervirksomheden har erklæret at stå inde for datter virk som hedens 
eksisterende forpligtelser samt forpligtelser, som opstår i perioden ind-
til dattervirk somheden igen har indberettet årsrapport for et senere 
regnskabsår, og denne er modtaget og offent liggjort efter lovens gene-
relle indsendelses- og offentliggørelsesregler.

6) Det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden 
har undladt at aflægge årsrapport i henhold til § 6.

Hvis dattervirksomheden ønsker at benytte denne und tagelse, skal virk-
somheden årligt indberette en und ta gel ses er klæ ring til Erhvervs styrelsen 
med kopi af det koncernregnskab, hvori dattervirksomheden indgår ved 
fuld konsolidering, eller med henvisning hertil. 

9 .14 Særligt om koncerntilskud
Der er mulighed for, at der mellem koncernvirksomheder i en sambeskat-
ning kan ydes skattefrie koncerntilskud.

Skattefrie tilskud, der gives i koncernforhold, uden at der ydes en mod-
ydelse, skal efter EY’s opfattelse anses som transaktioner med virksom-
hedsdeltagerne, jf. § 49, stk. 3.  

For yderligere om den regnskabsmæssige behandling af koncern tilskud 
henvises til afsnit 31.9 Særligt om koncerntilskud.

9 .15 Præsentation og oplysninger
Loven kræver i henhold til § 125 med henvisning tll de tilsvarende bestem-
melser, der gælder for selskabsregnskaber i §§ 53-55 og 87 ligeledes oplys-
ning om anvendt regnskabspraksis i relation til koncernregnskabet. 

Uden driftsaktivitet

Undtagelseserklæring, 
§ 146, stk. 4

Som vi ser det

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 125
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Hvis en modervirksomhed eller en moderfond undlader at udarbejde kon-
cernregnskab med henvisning til § 111 (undtagelse for erhvervsdrivende 
fonde) eller § 112 (undtagelse for underkoncerner), skal der i indledningen 
til anvendt regnskabspraksis gives oplysning herom. 

Loven kræver ikke oplysning om anvendelse af undtagelsen for mindre kon-
cerner, jf. § 110, men det må anbefales, at undladelse efter denne bestem-
melse ligeledes oplyses, da modervirksomheder i regnskabsklasse B ikke 
længere skal give regnskabsmæssige oplysninger om dattervirksomhe-
derne. 

Specifikt i forhold til koncernens regnskabspraksis kræver loven følgende 
yderligere oplysninger opfyldt:
1) Udeholdelse af en koncernvirksomhed skal konkret og fyldestgørende 

begrundes.
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for 

modervirksomheden, jf. § 116, stk. 2, 1. pkt. Er der mellem de to balan-
cedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som har haft indfly-
delse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle 
stilling eller på resultatet, skal dette forklares.

3) Anvendelse af andre metoder til indregning og grundlag for måling end 
dem i modervirksomhedens årsregnskab samt en konkret og fyldestgø-
rende begrundelse for at anvende andre metoder.

I en særskilt del af anvendt regnskabspraksis skal fremgå:
1) Hvis en moderfond udeholdes af et vandret koncernregnskab, jf. § 114, 

stk. 2, nr. 4, skal der i dette vandrette koncernregnskab gives oplysnin-
ger om koncernens resultat og egenkapital, hvis moderfonden alligevel 
havde været indarbejdet i det pågældende koncernregnskab.

2) Der skal i koncernregnskabet gives oplysning om resterende forskelsbe-
løb efter § 122 (overtagelsesmetoden) og § 123 (sammenlægningsme-
toden og book value-metoden), og ændringer i forskelsbeløb skal forkla-
res.  

De fleste af de oplysningskrav, der gælder for selskabsregnskabet, gælder 
ligeledes for koncernregnskabet. Oplysningskravene, der gælder for kon-
cernregnskaber fremgår af lovens § 126. 

Virksomheder skal være særligt opmærksomme på, at følgende nyere 
oplysningskrav også gælder ved aflæggelse af koncernregnskab:
§ 58 a:  Oplysninger om dagsværdier, årets værdireguleringer ind-

regnet i resultatopgørelsen og i egenkapitalen pr. kategori af 
aktiver og forpligtelser samt oplysninger om centrale forud-
sætninger ved opgørelse af dagsværdi, der ikke opgøres på 
grundlag af observationer på et aktivt marked.

§ 58 b:  Oplysninger om omfanget og karakteren af afledte finan-
sielle instrumenter.

Undtagelse for  
koncernregnskab,  
§§ 111-112

Undtagelse for  
koncernregnskab,  
§ 110

§ 125, stk. 2

§ 125, stk. 3

§ 126
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§ 58 c:  Oplysninger om forskelsbeløb, som konstateres ved første 
indregning efter indre værdis metode (kapitalandele i asso-
cierede virksomheder og fællesledede virksomheder).

§ 67 a:  Oplysninger om særlige poster.
§ 88 a:  Oplysninger om særlige forudsætninger, som ligger til grund 

for indregning og måling af udviklingsprojekter og udskudte 
skatteaktiver.

§ 88 b:  Oplysninger om langfristede finansielle aktiver, der måles til 
en højere værdi end dagsværdi.

§ 93 a: Primo/ultimo afstemning af udskudte skatteaktiver og 
udskudte skatteforpligtelser.

§ 95 a: Oplysninger om anvendelse af virksomhedens overskud eller 
dækning af underskud.

§ 98 c: Oplysninger om nærtstående parter.
§ 126, stk. 6: Gennemsnitlige antal ansatte i pro rata-konsoliderede fælles-

ledede arrangementer.
§ 126, stk. 7: Yderligere oplysninger ved anvendelse af sammenlægnings-

metoden.  

For en fuldstændig oversigt over oplysningskravene til et koncernregnskab 
henvises til oversigten i kapitel 37 Noteoplysninger. 

Oplysningskrav vedrørende afledte finansielle instrumenter, herunder opti-
oner over minoritetsinteresser er gennemgået i afsnit 22.10 Præsentation 
og oplysninger, hvortil vi henviser.

Oplysningskrav afledte 
finansielle instrumenter
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Kapitel 10  
Virksomhedssammenslutninger

Regnskabsklasse
B

mikro B
C 

mellem
C

stor D

Hovedregel
Reglerne vil 
alene finde 
anvendelse 
ved køb af 

nettoaktiver

Overtagelsesmetoden

Alternativ metode 1 ved koncern
interne s ammenslutninger Sammenlægningsmetoden

Alternativ metode 2 ved koncern
interne sammenslutninger Book value-metoden

Loven stiller krav om anvendelse af overtagelsesmetoden ved gennemførelse af virksomhedssammen-
slutninger mellem uafhængige parter. Loven tillader endvidere anvendelse af sammenlægningsmeto-
den eller book value-metoden i koncerninterne virksomhedssammenslutninger. For yderligere om 
regnskabsmæssig behandling af koncerninterne virksomhedssammenslutninger henvises til kapitel 39 
Koncerninterne virksomhedssammenslutninger.

Virksomhedssammenslutninger kan være komplekse i regnskabsmæssig sammenhæng. Kompleksite-
ten afhænger bl.a. af omfanget af fx earn-outs, trinvise overtagelser, skrevne put-optioner til minori-
tetsinteresser m.v. Lovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger er bevidst holdt på et 
generelt niveau. Lovens rammebestemmelser udfyldes derfor i stedet af en udtalelse, som Erhvervs-
styrelsen har udsendt i marts 2018. Udtalelsens konklusioner er indarbejdet i dette kapitel.  

10 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder alene få generelle bestemmelser om virksomhedssam-
menslutninger, herunder en overordnet beskrivelse af overtagelsesmeto-
den, som er lovens hovedregel. Bestemmelsen anfører, at aktiver og for-
pligtelser skal omvurderes til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Loven 
omtaler ikke nærmere, hvordan købsvederlaget skal beregnes, og hvilke 
aktiver og forpligtelser der skal identificeres. 

Lovens rammebestemmelser for virksomhedssammen slut ninger bygger i 
henhold til Erhvervsstyrelsens udtalelse på IFRS 3 Business Combina tions, 
og denne standard finder derfor hovedsageligt anvendelse til fortolkning af 
loven. Lovgiver har dog på visse områder specifikt fravalgt fremgangsmå-
der i IFRS 3, fx ved fortsat at kræve afskrivning på goodwill.  

Eftersom IFRS 3 må anses at være en omfattende og kompliceret standard, 
har Erhversstyrelsen i deres udtalelse fra 2018 tilkendegivet, at ukomplice-
rede virksomhedssammenslutninger ikke fordrer brug af vejledning fra 

IFRS 3
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IFRS 3, men alene kravene indeholdt i loven. Erhvervsstyrelsens udtalelse 
fra 2018 indeholder en række eksempler på ukomplicerede virksomheds-
sammenslutninger, hvor overholdelse af alle kravene i IFRS 3 ikke vil give et 
væsentligt anderledes resultat, end hvis kravene i loven blev anvendt. En 
kompliceret virksomhedssammenslutning kan være kendetegnet ved:
• Erhvervelse af kapitalandele sker i flere trin over en længere periode
• Den erhvervede virksomhed har væsentlige immaterielle aktiver, fx i 

form af kundekontrakter, rettigheder m.v.
• Købsprisen indeholder en earn-out baseret på fremtidig indtjening m.v.

Loven tillader anvendelse af sammenlægningsmetoden eller book value-
metoden, hvis de i transaktionen involverede virksomheder ved etablerin-
gen af et nyt koncernforhold er underlagt den samme modervirksomhed i 
et koncernforhold, eller begge involverede virksomheder i øvrigt er under-
lagt den samme interesses bestemmende indflydelse. Dette kaldes regn-
skabsmæssigt for ”common control”-transaktioner. De to metoder tillader, 
at sammenlægninger kan gennemføres til regnskabsmæssige værdier i 
modsætning til, hvis overtagelsesmetoden skulle have været anvendt, hvor 
der er krav om anvendelse af dagsværdier.

Det er en betingelse for anvendelse af regnskabsmæssige værdier i en virk-
somhedssammenslutning, at der foreligger ”common control” såvel før 
som efter sammenlægningen, og at ”common control” ikke blot er etable-
ret midlertidigt for at undgå anvendelse af overtagelsesmetoden og der-
med overdragelse til dagsværdier. Der er tale om implementering af en anti-
misbrugsbestemmelse, der ligeledes kendes fra IFRS 3 Business Combina
tions. 

Den regnskabsmæssige behandling af koncerninterne virksomhedssam-
menslutninger er nærmere beskrevet i kapitel 38 Fusions og spaltnings
regnskaber og kapitel 39 Koncerninterne virksomhedssammenslutninger. 

10 .2 Koncernetablering og virksomhedsovertagelser
En virksomhedssammenslutning er en sammenlægning af to eller flere 
separate enheder eller virksomheder til én rapporterende enhed. En virk-
somhedssammenslutning kan gennemføres både ved køb af kapitalandele 
og ved køb af nettoaktiver. Endvidere finder lovens bestemmelser om virk-
somhedssammenslutninger ligeledes anvendelse i en række selskabsretlige 
transaktioner som fx fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieom-
bytninger. Lovens særlige bestemmelser for udarbejdelse af fusions- og 
spaltningsregnskaber samt regnskabsmæssig behandling af koncernin-
terne virksomhedssammenslutninger er nærmere beskrevet i kapitel 38 
Fusions og spaltningsregnskaber og kapitel 39 Koncerninterne virksom
hedssammenslutninger. 

I dette kapitel beskrives anvendelsen af overtagelsesmetoden nærmere.

§ 123, stk. 2

§ 121, stk. 2
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Reglerne for virksomhedssammenslutninger finder som udgangspunkt 
alene anvendelse i den situation, hvor en overtagende virksomhed opnår 
kontrol over en dattervirksomhed. Dog anvendes en del af reglerne om virk-
somhedssammenslutninger analogt i andre situationer, fx til allokering af 
købesum m.v. Dette gælder fx ved køb af kapitalinteresser og associerede 
virksomheder, hvor bestemmelserne om købesumsallokering også skal 
anvendes efter indre værdis metode. 

Loven indeholder ikke nogen definition på en virksomhed. 

IFRS 3 har følgende definition af en virksomhed, som efter EY’s opfattelse 
skal anvendes til afklaring af, om reglerne for virksomhedssammenslutnin-
ger finder anvendelse: 

 En integreret mængde af aktiviteter og aktiver, som styres og udfø-
res med henblik på at kunne frembringe afkast. 

Afkast kan både være direkte afkast, som udbytte eller resultatandele, men 
også indirekte afkast i form af fx reduktion af omkostninger eller andre øko-
nomiske fordele direkte eller indirekte til virksomhedsdeltagerne.

En virksomhed består af nogle input og nogle processer, der, når proces-
serne anvendes på disse input, skaber muligheden for at producere output.

Input er enhver økonomisk ressource, som enten skaber eller har mulighed 
for at skabe output, når processer anvendes på disse input. Eksempler på 
input er langfristede aktiver, herunder immaterielle rettigheder, produk-
tions udstyr og medarbejdere.

Processer er systemer, standarder, konventioner og regler. Eksempler på 
processer er fx strategiske planer, driftsmæssige og operationelle proces-
ser og ressourceanvendelsesprocesser.

Output er resultatet af input og processer, som skaber eller giver mulighed 
for at skabe udbytte, lavere omkostninger eller andre økonomiske fordele 
til investorer m.v.

Ovenstående krav til input, processer og output skal være opfyldt, for at der 
er tale om en virksomhed. Det kræver derfor en grundig vurdering af input, 
processer og output for at kunne konkludere, om der er tale om en virksom-
hedsovertagelse eller køb af en gruppe af aktiver.

I modsætning til en virksomhedssammenslutning kan der i visse tifælde 
være tale om erhvervelse af en gruppe af aktiver, der ikke i regnskabsmæs-
sig forstand betragtes som en virksomhed, og hvor de regnskabsmæssige 
krav til virksomhedssammenslutninger derfor ikke finder anvendelse. 

Definition:  
Virksomhed

Input

Processer

Output

Køb af virksomhed eller  
en gruppe af aktiver
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Det kan eksempelvis være køb af et selskab, der alene besidder investe-
ringsejendomme, vindmøller, landbrugsjord eller et hotel, der drives som 
udlejning af en investeringsejendom og som ikke opfylder definitionen på 
en virksomhed og kravene til input, processer og output. I så fald skal virk-
somheder ved sådanne erhvervelser i stedet anvende lovens bestemmelser 
for køb af aktiver, fx IAS 16, IAS 38 eller IAS 40. 

Sondringen mellem køb af virksomhed og køb af en gruppe af aktiver er vig-
tig, da den regnskabsmæssige behandling er væsentlig forskellig. Eksem-
pelvis skal overtagne aktiver og forpligtelser i forbindelse med et virksom-
hedskøb, der skal behandles efter overtagelsesmetoden, måles til dagsværdi 
på overtagelsestidspunktet, og der skal indregnes udskudt skat af de fore-
tagne købesumsallokeringer. Forskellen mellem disse beløb og købsveder-
laget udgør goodwill eller negativ goodwill. Ved køb af en gruppe aktiver 
skal overtagne aktiver måles til kostpris på købstidspunktet, svarende til en 
forholdsmæssig allokering af det samlede købsvederlag på de overtagne 
nettoaktiver, uden indregning af udskudt skat. Ved køb af en gruppe aktiver 
indregnes der derfor ikke goodwill.

Virksomhedssammenslutninger skal regnskabsmæssigt be hand les efter 
enten overtagelsesmetoden, sam men lægnings metoden eller book value-
metoden, uanset hvilke krav der måtte blive stillet til sammenslutningen fra 
anden side, eksempelvis skattemyndighederne eller sælger af virksomhe-
den.

10 .3 Overtagelsesmetoden
Virksomhedssammenslutninger mellem uafhængige parter skal gennemfø-
res i overensstemmelse med overtagelsesmetoden.

I overtagelsesmetoden indgår følgende seks elementer:
• Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed
• Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt
• Opgørelse af købsvederlag
• Identifikation og måling af de overtagne identificerbare aktiver og for-

pligtelser
• Måling af minoritetsinteresser
• Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill.

10 .4 Identifikation af overtagende og overtagne virksomhed
Fastlæggelse af hvilken virksomhed, der overtager (overtagende virksom-
hed), og hvem der bliver overtaget (overtagne virksomhed), er helt central 
i relation til at finde ud af, hvilken virksomheds nettoaktiver, der skal omvur-
deres til dagsværdi. 

I vurdering af, hvem der er den faktiske overtager, skal der indgå en række 
forhold, eksempelvis hvilken gruppe af kapitalejere, der er kontrollerende 
efter overtagelsen. 
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IFRS 3 indeholder yderligere vejledning, som anvendes til vurdering af, 
hvem der er den overtagende virksomhed. I langt de fleste transaktioner, vil 
der sjældent være tvivl om, hvem der er den overtagende virksomhed. Der 
forekommer dog tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at vurdere.

Der lægges bl.a. vægt på følgende forhold:
• Hvis dagsværdien af den juridisk overtagne virksomhed er væsentlig 

større end dagsværdien af den juridisk overtagende virksomhed, er det 
sandsynligt, at den største virksomhed er den regnskabsmæssigt over-
tagende virksomhed.

• Hvis en overtagelse er gennemført ved afståelse af kontanter eller 
andre aktiver til gengæld for stemmerettigheder i de sammensluttede 
virksomheder, er den virksomhed, der afstår kontanter eller andre akti-
ver, sandsynligvis den regnskabsmæssigt overtagende virksomhed.

• Hvis ledelsen i den juridisk overtagne virksomhed efterfølgende bliver 
dominerende i ledelsen i de sammensluttede virksomheder, er der en 
sandsynlighed for, at den juridisk overtagne virksomhed regnskabs-
mæssigt skal anses som den over tagende virksomhed. 

 Hvis et nystiftet holdingselskab overtager en større produktions-
virksomhed mod udstedelse af kapital andele til den sælgende part i 
holdingselskabet, vil det være produktionsvirksomheden, der i 
regnskabs mæssig henseende overtager holdingselskabet. Det vil 
således være holdingselskabets netto aktiver, der skal omvurderes 
til dagsværdi, hvilket antageligt ikke vil medføre væsentlige omvur-
deringer, idet holdingselskabet er nystiftet.

Et nystiftet holdingselskab, hvori der indskydes kontanter eller optages lån 
med henblik på at kunne overtage en anden virksomhed, kan dog godt, 
afhængigt af omstændig hederne, være den overtagende virksomhed.

10 .5 Fastlæggelse af overtagelsestidspunkt
Overtagelsestidspunktet defineres som datoen, hvor kontrollen over den 
overtagne virksomhed effektivt overgår fra sælger til køber. Kontrollen 
anses ikke for overgået, før alle væsentlige betingelser vedrørende købet er 
opfyldt. Væsentlige betingelser for opnåelse af kontrol vil ofte være:
• Indsættelse af ledelsesmedlemmer i de centrale ledelsesorganer
• Konkurrencemyndigheders godkendelse.

Dog udskyder en manglende opfyldelse af formelle betingelser ikke 
overtagel ses tidspunktet. Et eksempel kan være, at godkendelse hos kon-
kurrencemyndighederne anses for at være en formalitet uden risiko for til-
sidesættelse af overtagelsen.

Virk som heds overtagelsen sker først på det tidspunkt, hvor der opnås kon-
trol over den overtagne virksomhed. Opgørelse og indregning af de identi-
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ficerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdi foretages på overtagelses-
tidspunktet. 

For yderligere om kontroldefinitionen henvises til afsnit 19.2 Kategorier af 
kapitalandele og metodevalg.

I visse tilfælde har den overtagende virksomhed tidligere erhvervet kapi-
talandele i den overtagne virksomhed, der i forbindelse med overtagelsen 
nu bliver en dattervirksomhed. Her skal der tages stilling til, hvordan de hid-
tidige kapitalandele regnskabsmæssigt skal behandles. 

Hvis en virksomhed, der tidligere har erhvervet kapitalandele i en kapitalin-
teresse, associeret virksomhed eller et joint venture, opnår kontrol, fx 
erhvervelse af yderligere kapitalandele i virksomheden, skal de tidligere 
erhvervede kapitalandele måles til dagsværdi i forbindelse med virksom-
hedsovertagelsen. Værdireguleringen skal indregnes i resultatopgørelsen, 
svarende til at de tidligere erhvervede kapitalandele i en associeret virk-
somhed m.v. regnskabsmæssigt anses for solgt, og en ny dattervirksomhed 
anses for erhvervet. Dette betyder, at indregnede beløb i egenkapitalen, 
der skal overføres til resultatopgørelsen ved et salg, fx valutakursregulerin-
ger vedrørende udenlandske associerede virksomheder m.v., skal overfø-
res til resultatopgørelsen.

Ved genmåling af de tidligere erhvervede kapitalandele skal virksomheden 
være opmærksom på, at der ofte vil være en majoritetspræmie tilknyttet de 
kapitalandele, der medfører opnåelse af kontrol. Der skal derfor ved opgø-
relsen af dagsværdien for virksomheden som helhed justeres for en even-
tuel kontrolpræmie.

Efter EY’s opfattelse sikrer ovenstående fremgangsmåde en korrekt opgø-
relse og en ensartet værdiansættelse af alle overtagne identificerbare akti-
ver og forpligtelser til dagsværdi, herunder af goodwill eller negativ good-
will.

Overtagelsestidspunktet er tidspunktet for opgørelse af dagsværdi for 
overtagne aktiver og forpligtelser samt goodwill eller negativ goodwill. Ind-
regning af den overtagne virksomheds resultat sker ligeledes fra overtagel-
sestidspunktet.

Udgangspunktet er, at virksomheder efter overtagelsesmetoden ikke med 
regnskabsmæssig virkning kan erhverve en anden virksomhed med tilbage-
virkende kraft. Fremgår det af købsaftalen, at man over tager en virksom-
hed med tilbagevirkende kraft, eksempelvis fra den 1. januar i et regn-
skabsår og med udgangspunkt i dagsværdierne pr. denne dato, vil dette 
alene typisk have betydning for opgørelse af det aftalte købsvederlag. Uan-
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set hvad der fremgår af købsaftalen, kan køber først regnskabsmæssigt ind-
regne overtagelsen på det tidspunkt, hvor der reelt opnås kontrol.

10 .6 Opgørelse af købsvederlag
Opgørelse af et købsvederlag volder sjældent i praksis de største vanskelig-
heder. 

Et købsvederlag vil ofte enten bestå af kontanter eller af andre aktiver. Ved 
opgørelsen af vederlag i andre aktiver end kontanter, fx betaling med egne 
kapital andele, opgøres dagsværdien af de vederlagte aktiver på overtagel-
sestidspunktet og ikke på aftaletidspunktet. 

En aftale om virksomhedsovertagelse kan dog ofte indeholde betingelser 
om, at købsvederlagets størrelse efter føl gen de kan blive regu leret, eksem-
pelvis betinget af et givet fremtidigt resultat (earn out). Hvis de omtalte 
betingelser med rimelig sandsynlighed og pålidelighed kan opgøres på 
overtagelses tidspunktet, indregnes nutidsværdien af det forventede yder-
ligere købsvederlag ved opgørelsen af købsvederlaget på overtagelsestids-
punktet, og som modpost indregnes et tilgodehavende eller en forpligtelse. 

Efterfølgende reguleringer til et opgjort betinget købsvederlag skal indreg-
nes direkte i resultatopgørelsen.

Efterfølgende ændringer af et betinget købsvederlag vedrører typisk begi-
venheder, der er opstået efter overtagelsen og skal derfor ikke påvir ke det 
oprindelige købsvederlag for virksomheden, men indregnes i resultatopgø-
relsen. 

Et betinget købsvederlag er ikke omfattet af kravet om måling til dagsværdi 
i lovens § 37, stk. 1. Dette skyldes undtagelsen i § 37, stk. 3, nr. 5. Et betin-
get købsvederlag skal derfor enten måles til nettorealisationsværdi efter 
§ 36 eller til kapitalværdi efter § 47, stk. 2. En kapitalværdi opgøres ved til-
bagediskontering af de forventede fremtidige pengestrømme og må derfor 
antages at være tæt på dagsværdien. 

Transaktionsomkostninger skal indregnes i resultatopgørelsen. Transakti-
onsomkostninger udgør direkte omkostninger, der knytter sig til en virk-
somhedsovertagelse, som ikke ville være afholdt, hvis en overtagelse ikke 
ville være gennemført. Omkostninger kan være offentlige afgifter, honora-
rer til advokat, revisor og investment banker i forbindelse med overtagel-
sen. 

Omkostningsførsel af direkte transaktionsomkostninger løser efter EY’s 
opfattelse også en række udfordringer med periodisering af fx igangvæ-
rende eller ikke-gennemførte overtagelsesforsøg.
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I forbindelse med identifikation af transaktionsomkostninger er det regn-
skabsmæssigt væsentligt at skelne mellem transaktionsomkostninger ved-
rørende virksomhedsovertagelse og transaktionsomkostninger, der er rela-
teret til opnåelse af fremmed finansiering eller egenkapitalfinansiering. 
Dette er væsentligt, da den regnskabsmæssige behandling for disse omkost-
ningstyper er vidt forskellig. 

Omkostninger, der direkte er afholdt til opnåelse af finansiering i forbin-
delse med en virksomhedsovertagelse, skal fragå i kostprisen på lånet, jf. 
kapitel 21 Finansielle forpligtelser.

Omkostninger, der direkte er afholdt til fremskaffelse af egenkapital i for-
bindelse med en virksomhedsovertagelse, skal indregnes direkte i egenka-
pitalen, jf. kapitel 25 Egenkapital.

10 .7 Identifikation og måling af de overtagne aktiver og forpligtelser
Den overtagne virksomheds identificerbare aktiver og forpligtelser opgøres 
på overtagelsestidspunktet til dagsværdi. Ved identificerbare aktiver og 
forpligtelser forstås både indregnede og ikke-indregnede aktiver og forplig-
telser.

Loven indeholder ikke detaljerede bestemmelser for omvurderingen af de 
identificerede aktiver og forpligtelser, men har med IFRS 3 som fortolk-
ningsgrundlag gjort op med sandsynlighedskriteriet ved indregning af akti-
ver og forpligtelser, som er erhvervet ved en virksomhedsovertagelse. 

I praksis betyder det, at loven kræver indregning af aktiver og forpligtelser, 
der kan identificeres uden hensyntagen til, om sandsynligheden for fremti-
dige økonomiske fordele eller afståelse af økonomiske fordele er over eller 
under 50 %. Dette skal ses i lyset af substansen i transaktionen. En køber 
kan fx være villig til at betale for et antal udviklingsprojekter, uanset at hvert 
enkelt udviklingsprojekt vurderes at have mindre end 50 % sandsynlighed 
for at blive en økonomisk succes. En lavere sandsynlighed for fremtidige 
økonomiske fordele eller afståelse af økonomiske fordele vil i stedet afspejle 
sig i en lavere dagsværdi af det identificerede aktiv eller forpligtelse.

 Hvis et aktiv, der måles til dagsværdi, udgør 200, men der alene er 
10 % sandsynlighed for, at aktivet vil skabe fremtidige økonomiske 
fordele, vil det føre til, at der skal indregnes et aktiv i overtagelses-
balancen på 20. Loven tillader normalt ikke, at et sådant aktiv ind-
regnes uden for virksomhedsovertagelser, da lovens sandsynlig-
hedskriterie ikke er opfyldt.

Identificerbare immaterielle aktiver skal måles til dagsværdi og indregnes 
separat i overtagelsesbalancen. Det er ikke muligt at indregne identificer-
bare immaterielle aktiver som en del af goodwill eller eventuel negativ 
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goodwill. Eksempler på identificerbare immaterielle aktiver, der normalt 
ikke er indregnet i den overtagne virksomhed, men som skal opgøres og 
indregnes separat i overtagelsesbalancen er: 
• Ordrebeholdninger
• Kundekontrakter
• Udgivelsestitler
• Varemærker
• Ikke-indregnede udviklingsprojekter, der på overtagelsestidspunktet 

opfylder kravene i IAS 38. 

Omstruktureringer i den overtagne virksomhed, som besluttes af den over-
tagende virksomhed, skal indregnes i resultatopgørelsen, når de generelle 
krav til indregning af omstruktureringsforpligtelsen er opfyldt, jf. kapitel 26 
Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver.

Loven regulerer ikke specifikt, om eventualforpligtelser skal indregnes i 
overtagelsesbalancen. 

Identificerbare eventualforpligtelser, der kan måles pålideligt, og hvis tilste-
deværelse har indflydelse på fastsættelsen af købsvederlaget, skal i hen-
hold til IFRS 3 og Erhvervsstyrelsens udtalelse indregnes i overtagelsesba-
lancen.

Efter EY’s opfattelse vil IFRS 3’s kriterier for identifikation og indregning af 
aktiver og forpligtelser og krav til måling grundlæggende også skulle anven-
des under loven. Der kan herunder henses til den grundlæggende forskel i 
den regnskabsmæssige behandling af goodwill. Under loven skal goodwill 
fortsat afskrives over den forventede økonomiske levetid, og under IFRS 
skal goodwill alene nedskrivningstestes mindst 1 gang årligt. Derfor kan der 
antageligt anlægges en lidt mere pragmatisk holdning ved identifikation af 
overtagne aktiver og forpligtelser under loven. Det vil dog fortsat efter EY’s 
opfattelse være helt utilstrækkeligt blot at konstatere, at forskellen mellem 
købsvederlaget og de historiske regnskabsmæssige værdier i den over-
tagne virksomhed blot indregnes som goodwill. 

Hvis der ikke foretages en hensigtsmæssig omvurdering af identificerede 
aktiver og forpligtelser ved en virksomhedsovertagelse, kan der i efterføl-
gende perioder i koncernregnskabet blive realiseret fejlagtige gevinster og 
tab ved afhændelser af aktiver. Eksempelvis hvis en ejendom, der har en 
regnskabsmæssig værdi i den overtagne virksomhed på 40 mio.kr., men 
hvor dagsværdien ved overtagelsen for koncernen udgør 60 mio.kr., hvis 
ejendommen ikke bliver omvurderet i forbindelse med virksomhedsoverta-
gelsen, vil den regnskabsmæssige gevinst ved en senere afhændelse blive 
for stor i forhold til koncernens kostpris og det indregnede goodwillbeløb, 
der fortsat indgår i koncernens balance vil ligeledes være for højt.  
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I vurderingen af, hvorvidt der skal foretages særskilt identifikation og ind-
regning af aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed, er det også 
væsentligt at være opmærksom på, at manglende identifikation af, fx et 
væsentligt immaterielt aktiv, vil medføre, at den udskudte skat i overtagel-
sesbalancen vil være fejlagtigt opgjort, da der skal beregnes udskudt skat af 
et identificerbart aktiv, men ikke af goodwill, der udgør en forskelsværdi. 
Ydermere vil opgørelsen af eventuelle minoritetsinteresser også blive fejl-
agtig, da udgangspunktet for opgørelsen af minoritetsinteresser i en virk-
somhedsovertagelse er en andel af dagsværdien af de identificerbare net-
toaktiver, medmindre alternativet om indregning af 100 % goodwill er valgt. 

Essentielt er det, at væsentlige og substantielle forhold, der konkret har 
haft en indflydelse på fastsættelsen af købsvederlaget, under alle omstæn-
digheder skal identificeres særskilt og måles til dagsværdi i overtagelsesba-
lancen. 

Efter overtagelsesmetoden skal køber måle de identificerbare aktiver og 
forpligtelser i den overtagne virksomhed til dagsværdi på over tagel ses-
tidspunktet uden hensyntagen til de hidtidige regnskabsmæssige værdier. 
Den overtagne virksomheds indregnede og ikke-indregnede aktiver og for-
pligtelser måles således på ny.

Målingen til dagsværdi af de identificerbare aktiver og forpligtelser udgør 
derefter de nye kostpriser i den overtagende virksomheds koncernregn-
skab, men er i øvrigt ikke udtryk for, at de overtagne aktiver og forpligtelser 
efterfølgende skal måles til dagsværdi. Efterfølgende måling afhænger af 
koncernens regnskabspraksis.

Målingen skal foretages uden hensyntagen til den overtagende virksom-
heds hensigter med de overtagne aktiver og forpligtelser. 

Hvis fx et it-system i den overtagne virksomhed planlægges skrottet, kan 
den overtagende virksomhed ikke undlade at identificere aktivet og 
dagsværdiansætte det uden hensyntagen til fremtidige hensigter. 

Der kan heller ikke indregnes forpligtelser i overtagelsesbalancen, der skyl-
des købers hensigter eller fremtidige hand linger. Der kan fx ikke hensættes 
til fremtidige drifts tab eller til andre omkostninger, der forventes at optræde 
som konsekvens af virksomhedsovertagelsen, uanset om de vedrører den 
overtagende eller den overtagne virksomhed.

Som følge af de foretagne omvurderinger til dagsværdi skal der samtidig 
foretages regulering af udskudt skat. 
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Følgende er retningslinjer for fastlæggelse af dags værdier for en række 
aktiver og forpligtelser:
• Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs). 
• Ikke-noterede værdipapirer måles til dagsværdi. 
• Tilgodehavender måles til nutidsværdien af de beløb, der forventes at 

blive indbetalt efter nedskrivning for uerholdelige beløb og inddrivel-
sesomkostninger. Kortfristede tilgodehavender tilbage diskonteres 
ikke, når forskellen mellem det nominelle og det til bage diskonterede 
beløb er uvæsentlig. 

• Varebeholdninger:
– Færdigvarer og handelsvarer måles til forventet salgspris med fra-

drag af (a) salgsomkostninger og (b) en rimelig avance for den over-
tagende virksomheds salgsindsats baseret på avancen på tilsva-
rende færdigvarer og handelsvarer. 

– Varer under fremstilling måles til forventet salgspris med fradrag af 
(a) færdiggørelsesomkostninger, (b) salgsomkostninger og (c) en 
rimelig avance for den overtagende virksomheds færdiggørelse og 
salgsindsats baseret på avancen på til sva ren de færdigvarer. 

– Råvarer måles til genanskaffelsespris. 
• Grunde og bygninger måles til dagsværdi. 
• Tekniske anlæg, driftsmateriel og inventar måles til dagsværdi. Hvor 

der ikke kan opgøres en separat dagsværdi, enten på grund af anlæg-
gets særlige beskaffenhed, eller på grund af, at anlæg af denne type 
sjældent handles bortset fra som led i en virksomhedsovertagelse, 
måles anlægget til den værdi, det ville koste at genopføre anlægget med 
fradrag af afskrivninger under hensyn tagen til anlæggets alder og 
stand. 

• Immaterielle aktiver, herunder patentrettigheder, licenser og udvik-
lingsprojekter måles til dagsværdi, der fastlægges
– med udgangspunkt i et aktivt marked, eller 
– hvis der ikke eksisterer et aktivt marked, til en værdi, der afspej ler, 

hvad virksomheden ville have betalt for aktivet hos en uafhængig 
tredjemand, baseret på den bedste til rådighed væ rende informa-
tion. 

• Skatteaktiver og -forpligtelser måles med udgangspunkt i den sammen-
sluttede virksomheds eller koncerns forhold. Skatteaktiver eller -for-
pligtelser opgøres inkl. skatteeffekten af foretagne omvurderinger af 
de identificerbare aktiver og forpligtelser til dagsværdier og tilbagedis-
konteres ikke. Skatteaktiver omfatter også udskudte skatteaktiver i den 
overtagne virksomhed, som ikke var indregnet før virksomhedssam-
menslutningen, men som nu som en konsekvens af sammenslutningen 
opfylder kriterierne for indregning.

• Gældsforpligtelser måles til nutidsværdien af de beløb, der skal betales. 
Kort fristede gældsforpligtelser kan måles til nominel værdi, når forskel-
len mellem det nominelle og det tilbagediskonterede beløb er uvæsent-
lig. 
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• Tabsgivende kontrakter, uafdækkede pensionsforpligtelser og andre 
identificerbare forpligtelser måles til nutidsværdien af de beløb, der skal 
betales for at opfylde forpligtelsen. 

• Der skal indregnes udskudt skat af forskellen mellem dagsværdien af de 
identificerbare aktiver og forpligelser og de skattemæssige værdier 
bortset fra på goodwill, jf. nedenfor.

Der kan være aktiver og forpligtelser, der på over tagel ses tidspunktet alene 
kan måles foreløbigt, og som derfor må indregnes til en skønnet værdi. Se 
afsnit 10.10 om den regnskabsmæssige behandling af efterfølgende kor-
rektion af overtagne aktiver og forpligtelser.

10 .8 Måling af minoritetsinteresser
De identificerbare aktiver og forpligtelser, som den overtagende virksom-
hed har opnået kontrol over, indregnes 100 % og måles til dagsværdi, uan-
set om den overtagende virksomhed har overtaget hele virksomheden eller 
alene en majoritetsandel. Minoritetsinteresser er i lovens bilag 1 defineret 
som kapitalandele i konsoliderede virksomheder, der ejes af andre end kon-
cernvirksomhederne. 

Hidtil er minoritetsinteresser ved første indregning opgjort til den forholds-
mæssige andel af dagsværdien på identificerbare aktiver og forpligtelser 
ekskl. goodwill, der kan henføres til minoritetsinteresser. Denne metode er 
fortsat mulig at anvende under loven. 

Som en alternativ mulighed tillader IFRS 3 også på transaktion for transak-
tion-basis indregning af 100 % goodwill, selvom der alene erhverves fx 80 % 
af en dattervirksomhed. I sådanne tilfælde indregnes en højere goodwill i 
koncernbalancen, samtidig med, at minoritetsinteresserne ved første ind-
regning forøges.

I modsætning til IFRS 3, der tillader valg mellem de to ovenstående alterna-
tiver transaktion for transaktion, så er Erhvervsstyrelsen af den opfattelse, 
at virksomheder skal vælge en regnskabspraksis mellem de to metoder. 

Efter EY’s opfattelse burde begge alternativer i lighed med IFRS 3 for måling 
af minoritetsinteresser ligeledes kunne anvendes under loven. Det giver rig-
tig god mening at tillade valgfrihed, når der henses til, at eventuelle mer-
værdier i forbindelse med efterfølgende erhvervelser af minoritetsinteres-
ser skal indregnes direkte i egenkapitalen.  

10 .9 Opgørelse af goodwill eller negativ goodwill
Forskellen mellem købsvederlaget på den ene side og dagsværdien af de 
overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser samt eventuelle minori-
tetsinteresser på over tagel ses tidspunktet på den anden side udgør good-
will eller negativ goodwill. 

Indregning af 
 minoritetsinteresser

Alternativ 1: 
Forholdsmæssig andel af 
dagsværdi

Alternativ 2: 
Fuld dagsværdi

Valg mellem alternativ 1 
og 2 er valg af regnskabs-
praksis

Som vi ser det

Goodwill/ 
negativ goodwill
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I modsætning til hvad der gælder for alle andre identificerbare aktiver og 
forpligtelser, der måles til dagsværdi, og hvor disse reguleringer til dags-
værdi tilsvarende medfører reguleringer til udskudte skatteaktiver og -for-
pligtelser, må der ikke indregnes udskudt skat vedrørende ikke-skattemæs-
sig afskrivningsberettiget/fradragsberettiget goodwill eller ikke-skatteplig-
tig negativ goodwill i en virksomhedssammenslutning. 

Goodwill skal efter loven indregnes i balancen og afskrives over den forven-
tede brugstid, som i praksis ofte vil svare til den økonomiske levetid. Der er 
derfor fortsat på dette punkt en forskel til IFRS 3, som er uundgåelig, da 
kravet i lovens § 43 er et direktivkrav.

I henhold til loven skal goodwill og andre immaterielle aktiver afskrives over 
brugstiden. 

Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt at skønne pålideligt over brugstiden 
for goodwill, skal denne fastsættes til 10 år. Det forudsættes, at det kun i 
sjældne situationer ikke vil være muligt at skønne pålideligt over brugsti-
den.

I henhold til IFRS 3 tillades goodwill ikke afskrevet, men skal i stedet ned-
skrivningstestes minimum én gang årligt. IFRS 3 kan dog ikke anvendes til 
fortolkning af loven, da loven kræver, at goodwill løbende afskrives over 
brugstiden. Erhvervsstyrelsen har i en konkret sag udtalt, at reglerne i IFRS 
heller ikke kan anvendes med henvisning til § 11, stk. 3, om bedre opnåelse 
af et retvisende billede. 

Negativ goodwill skal indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen på 
overtagelsestidspunktet, når de almindelige betingelser for indregning af 
en indtægt er til stede.

IFRS 3 anfører i tillæg til ovenstående, at hvis der i forbindelse med udarbej-
delsen af overtagelsesbalancen konstateres en negativ goodwill, skal der 
foretages en yderligere gennemgang af overtagelsesbalancen til sikring af, 
at aktiver og forpligtelser er korrekt værdiansat. Årsagen er, at negativ 
goodwill bør være så sjældent forekommende, at konstatering af negativ 
goodwill i sig selv kan være en indikation på fejl i købsprisallokeringen. Der-
for gælder kravet om yderligere gennemgang af overtagelsesbalancen 
også under loven.

Loven stiller ingen specifikke krav til, hvor i resultatopgørelsen en negativ 
goodwill skal indregnes og præsenteres. Efter EY’s opfattelse skal negativ 
goodwill indregnes på en synlig måde under andre drifts indtægter. Oplys-
ninger om præsentation og indregning af negativ goodwill bør under alle 
omstændigheder omtales specifikt i afsnittet om anvendt regnskabsprak-
sis. 

Efterfølgende måling  
af goodwill

§§ 43 og 122, stk. 4

IFRS 3

§ 122, stk. 4

Som vi ser det



Kapitel 10 Virksomhedssammenslutninger 

216 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Gevinst og tab ved salg af en virksomhed, hvori der er indregnet goodwill i 
balancen, indregnes sammen med øvrige solgte aktiver i resultatopgørel-
sen, typisk under andre driftsindtægter/driftsomkostninger i koncernregn-
skabet. I selskabsregnskabet indregnes gevinst og tab ved salg af kapitalan-
dele oftest under finansielle poster, mens gevinst og tab ved salg af netto-
aktiver typisk præsenteres under andre sekundære driftsposter. 

Ved anvendelse af overtagelsesmetoden skal der i modsætning til anven-
delse af sammenlægningsmetoden ikke foretages tilpasning af sammenlig-
ningstal for tidligere år. Dette gælder både ved køb og salg af virksomheder. 
Salg af væsentlige aktiviteter kan dog være omfattet af de særlige præsen-
tations- og oplysningskrav, som gælder for ophørende aktiviteter, jf. § 80.

10 .10 Efterfølgende korrektioner til overtagelsesbalancen
De i overtagelsesbalancen indregnede aktiver og forpligtelser kan alene 
korrigeres i op til 12 måneder fra det faktiske overtagelsestidspunkt. 

Korrektioner af den oprindelige overtagelsesbalance skal ske med tilbage-
virkende kraft til overtagelsestidspunktet tillige med korrektion af eventu-
elle sammenligningstal fra tidligere år, som det gælder ved korrektion af en 
væsentlig fejl. Goodwill eller negativ goodwill reguleres tilsvarende med til-
bagevirkende kraft.

Reguleringer til overtagelsesbalancen kan dog ikke foretages for nye for-
hold, transaktioner eller begivenheder, som er opstået efter overtagelses-
tidspunktet. Væsentlige fejl, der opstår efter overtagelsestidspunktet, skal 
regnskabsmæssigt indregnes direkte på egen kapitalen primo for året, som 
korrektionen vedrører, og sammen ligningstal for tidligere år skal tilpasses. 
Korrektion af væsentlige fejl må ikke påvirke resultatopgørelsen for inde væ-
rende år. Andre fejl, der ikke karakteriseres som væsentlige, indregnes i 
resultatopgørelsen. Der henvises til kapitel 12 Anvendt regnskabspraksis, 
regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl for en omtale af den regnskabs-
mæssige behandling af fejl og væsentlige fejl.

10 .11 Køb og salg af kapitalandele i dattervirksomheder
En forøgelse eller nedbringelse af modervirksomhedens ejerandel i en dat-
tervirksomhed, som ikke medfører tab af kontrol over dattervirksomheden, 
skal regnskabsmæssigt behandles som en egenkapitaltransaktion. Der skal 
i den forbindelse ikke ske genmåling af indregnede aktiver og forpligtelser i 
dattervirksomheden, men ændringen i koncernens og minoritetens relative 
ejerandel justeres direkte på egenkapitalen. En eventuel forskel mellem pri-
sen på de handlede kapitalandele og deres regnskabsmæssige værdi skal 
indregnes i egenkapitalen. 

Når en modervirksomhed taber kontrol over en dattervirksomhed, men 
bibeholder kapitalandele i dattervirksomheden, skal der ikke ske genmåling 
af de bibeholdte kapitalandele med indregning af gevinst/tab i resultatop-

Behandling af  
goodwill ved salg

Ingen krav om tilpasning af 
sammenligningstal

Periode for mulig korrek-
tion af indregnede aktiver 
og forpligtelser

Metode for korrektion

Ingen korrektion  
for nye forhold eller 
 transaktioner 

Køb og salg af minoritets-
andele uden at der opnås 
eller mistes kontrol

Salg af kapitalandele i en 
dattervirksomhed med tab 
af kontrol
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gørelsen i modsætning til reglerne i IFRS 3. Under loven skal der i forbin-
delse med salget ske ophør med indregning af den forholdsmæssige andel 
af den regnskabsmæssige værdi, som er solgt, og den resterende regn-
skabsmæssige værdi udgør fremadrettet kostprisen for de kapitalandele, 
der er i behold.

10 .12 Sammenlægningsmetoden
For koncerninterne virksomhedssammenslutninger, hvor de sammenslut-
tede virksomheder begge er underlagt samme modervirksomhed i et kon-
cernforhold, eller alle deltagende virksomheder i øvrigt er underlagt den 
samme interesses bestemmende indflydelse, kan sammenlægningsmeto-
den vælges anvendt.

Lovens tidligere mulighed i § 123, stk. 2, om anvendelse af sammenlæg-
ningsmetoden i eksterne virksomhedssammenslutninger mellem ligevær-
dige parter er afskaffet som led til lovens tilpasning til IFRS 3. 

For yderligere beskrivelse af sammenlægningsmetoden henvises til kapitel 
39 Koncerninterne virksomhedssammenslutninger.

10 .13 Book value-metoden
Loven indeholder tillige mulighed for at gennemføre koncern interne virk-
somhedssammenslutninger efter book value-metoden. Metoden kræver 
indregning af en koncernintern virksomhedssammenslutning på tidspunk-
tet for overgang af kontrol og uden krav om at tilpasse sammenligningstal 
for tidligere regnskabsår. Denne fremgangsmåde medfører en klar lem-
pelse for virksomhederne, når der gennemføres koncerninterne transaktio-
ner. 

For yderligere beskrivelse af book value-metoden henvises til kapitel 39 
Koncerninterne virksomhedssammenslutninger.

10 .14 Overgangslempelser for virksomhedsovertagelser
Der er implementeret en overgangslempelse, der betyder, at lovens og 
Erhvervsstyrelsens udtalelse om virksomhedsovertagelser ikke kræves 
anvendt på tidligere gennemførte virksomhedsovertagelser foretaget før 
1. januar 2016 eller i henhold til Erhvervsstyrelsens udtalelse før 1. juli 
2018. Ændringer vedrørende virksomhedssammenslutninger kan således 
implementeres med fremadrettet virkning alene. 

Hvis den manglende tilpasning af regnskabspraksis med tilbagevirkende 
kraft har væsentlig betydning for forståelsen af koncernregnskabet, skal 
der gives yderligere oplysninger. Det kunne eksempelvis omfatte en rede-
gørelse for såvel den hidtidige og den nye regnskabspraksis. 

Koncerninterne 
virksomheds-
sammenslutninger

Sammenlægningsmetoden 
kan ikke anvendes i  
transaktioner mellem  
lige værdiige parter

§ 123, stk. 2

Mulighed for ændring af 
regnskabspraksis med 
fremadrettet virkning

Dobbelt regnskabspraksis 
for virksomhedssammen-
slutninger
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Der er ikke i loven eller i overgangsbekendtgørelsen taget specifikt stilling 
til, om afledte konsekvenser fra virksomhedsovertagelser, som er indreg-
net før ændringslovens ikrafttræden, fortsat skal behandles efter de hidti-
dige krav i loven, eller om de som en konsekvens af de ændrede regler regn-
skabsmæssigt skal behandles efter ny regulering. Sådanne forhold kunne 
bl.a. være relevante for indregning og måling af betingede købsvederlag, 
muligheder for korrektion af overtagelsesbalancen eller negativ goodwill. 

EY anbefaler dog generelt, at der for disse afledte konsekvenser af tidligere 
gennemførte virksomhedsovertagelser ændres regnskabspraksis, så dob-
belt regnskabspraksis for samme transaktioner undgås.

10 .15 Præsentation og oplysninger
Anvendt regnskabspraksis skal indeholde en beskrivelse af regnskabsprak-
sis for virksomhedssammenslutninger og gælder både for eksterne og kon-
cerninterne virksomhedssammenslutninger. 

Ovenstående krav er særligt aktuelt for koncerninterne sammenslutninger, 
hvor der kan vælges mellem flere forskellige metoder. 

Det vil ikke være tilstrækkeligt at anføre, hvilken overordnet metode — over-
tagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden eller book value-metoden — 
der er anvendt. 

Efter EY’s opfattelse bør der endvidere til understøttelse af koncern- og års-
regnskabets retvisende billede og lovens suppleringskrav, jf. § 11, stk. 2, 
gives følgende oplysninger i noterne for hver enkelt væsent lig virksomheds-
sammenslutning:
• Navn og hjemsted samt beskrivelse af de sammensluttede virksomhe-

der.
• Hvor stor en andel af stemmerettighederne i den overtagne virksom-

hed, der erhverves.
• Kostpris, vederlæggelsesform og eventuelle betingede betalinger.

Derudover kan virksomheder med fordel søge inspiration til yderligere 
oplysninger i IFRS 3.

Loven stiller alene krav om at medtage et afsnit om virksomhedssammen-
slutning i anvendt regnskabspraksis, hvis der har været gennemført væsent-
lige virksomhedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret eller sammen-
ligningsåret.

Afledte konsekvenser af 
tidligere gennemførte 
virksomhedsovertagelser

Som vi ser det

§ 53, stk. 2, nr. 4

Som vi ser det
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En virksomhedsovertagelse kan imidlertid have en årelang effekt på en virk-
somheds årsregnskab. Det er derfor EY’s opfattelse, at anvendt regnskabs-
praksis for virksomhedsovertagelser bør anføres i koncern- og årsregnska-
bet, så længe overtagelsen har væsentlig regnskabsmæssig effekt på års-
regnskabet. Dette gælder også for anvendt regnskabspraksis på koncernin-
terne virksomhedssammenslutninger, hvor det kan have afgørende betyd-
ning for vurderingen, om overtagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden 
eller book value-metoden er anvendt.

Hvor goodwill er indregnet i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, 
skal afskrivningsperioden altid begrundes, uanset afskrivningsperiodens 
længde. Begrundelsen skal være særligt fyldestgørende, hvis virksomhe-
dens afskrivningsperiode er særlig kort eller meget lang i forhold til andre 
virksomheder i samme branche. Her vil virksomheden skulle begrunde, 
hvorfor netop dens goodwill har en levetid, som afviger fra resten af bran-
chens. Oplysningskravet er gældende frem til den indregnede goodwill er 
enten fuldt afskrevet eller afstået.

Virksomhedsovertagelser vil sædvanligvis udgøre en væsentlig ændring i 
virksomhedens aktiviteter og økonomiske udvikling, der i henhold til § 76 a 
for regnskabsklasse B og § 99 for regnskabsklasse C og D vil kræve omtale 
i ledelsesberetningen.

Som vi ser det

§ 53, stk. 2, nr. 1, b 

Væsentlige overtagelser 
bør omtales i  
ledelsesberetningen
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Kapitel 11  
Fremmed valuta

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem
C 

stor D

Omregning af transaktioner i fremmed valuta

Løbende indregning af trans
aktioner i fremmed valuta

Transaktionsdagens spotkurs eller en standardkurs,  
hvis ingen væsentlig afvigelse fra transaktionsdagens spotkurs

Omregning af monetære 
poster ved regnskabsafslut
ning

Omregning til balancedagens spotkurs

Omregning af ikkemone
tære poster ved regnskabs
afslutning

Til kostpris: Forbliver indregnet til kursen på transaktionstidspunktet 
Til omvurderet værdi: Omregning til kursen på tidspunktet for omvurdering 

Omregning af regnskaber i fremmed valuta

Omregning af selvstændige 
udenlandske enheder

Må ikke 
besidde 

 kapitalandele 
i associerede 

virksom-
heder eller 
dattervirk-
somheder1

Slutkurs metoden

Omregning af integrerede 
udenlandske enheder

Temporal metoden

1) For kapitalinteresser, der måles efter indre værdis metode, anvendes enten slutkursmetoden eller temporalmetoden.
 

 

Loven foreskriver, at indregning, måling og oplysninger skal foretages med udgangspunkt i danske kro-
ner eller i euro. En an den fremmed valuta kan anvendes i det omfang, valutaen er relevant for virk-
somheden. 

Indregning af transaktioner i fremmed valuta skal som udgangspunkt ske til transaktionsdagens kurs 
eller en standardkurs, hvis denne ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens valutakurs.

Omregning af monetære balanceposter ved regnskabsafslutning skal ske til balancedagens valutakurs. 
Ikke-monetære balanceposter forbliver indregnet til transaktionsdagens valutakurs, medmindre 
balanceposten efterfølgende er omvurderet. I så fald benyttes kursen på tidspunktet for omvurdering.

Omregning af regnskaber i fremmed valuta omregnes enten efter slutkursmetoden eller temporal-
metoden, afhængigt af karakteren af den udenlandske enhed.  
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11 .1 Fortolkningsbidrag
Som primært fortolkningsbidrag til den regnskabsmæssige behandling af 
fremmed valuta kan anvendes IAS 21 The Effects of Changes in Foreign 
Exchange Rates. Loven indeholder dog et par afvigelser i forhold til IAS 21 
dels omkring valg af funktionel valuta og rapporteringsvaluta og dels 
omkring metoder for omregning af regnskaber i fremmed valuta. 

11 .2 Præsentationsvaluta og funktionel valuta
Indregning, måling og beløbsmæssige oplysninger skal som udgangspunkt 
foretages og præsenteres i dan ske kroner (DKK) eller euro (EUR). Virksom-
heder kan i stedet vælge at præse ntere beløbene i en anden fremmed 
valuta, hvis denne anses som den relevante for virksomheden eller virksom-
hedens koncern. 

Som relevant valuta anses den valuta, virksomhedens registreringer fore-
tages i, den såkaldte funktionelle valuta. Det forudsættes i loven, at fast-
læggelse af den mest relevante valuta sker med ud gangspunkt i kravene i 
IAS 21, hvor den funktionelle valuta skal afspejle den økonomiske realitet 
bag begivenheder og forhold, som er relevante for virksomheden. 

Loven tager således alene specifik stilling til valg af præsentationsvaluta. 

Efter loven er udgangspunktet, at den funktionelle valuta og præsentati-
onsvalutaen er den samme valuta. Det vil sige, at virksom heder, der aflæg-
ger årsrapport efter loven, som hovedregel præsenterer årsrapporten i en 
valutaenhed, der tilsvarende anvendes på trans aktions niveau i virksomhe-
dens økonomisystem.

Det er ikke muligt i loven, som det er under IFRS, at virksomheder frit kan 
vælge en præsentationsvaluta, der er forskellig fra den funktionelle valuta. 
Hvis der efter loven skal vælges en anden præsentationsvaluta end DKK 
eller EUR, kræves det, at denne valuta samtidig er den funktionelle valuta.

Hvis en virksomhed som eksempel har USD som sin funktionelle valuta, 
men af hensyn til sine danske regnskabsbrugere ønsker at aflægge sin års-
rapport i DKK (præsentationsvalutaen), er dette således en mulighed. 

I dette tilfælde gælder lovens omregningsregler i forhold til DKK, og den 
funktionelle valuta behandles som en fremmed valuta (USD), hvorved 
omregningen foretages i forhold til præsentationsvalutaen (DKK), og kurs-
reguleringerne indregnes i resultatopgørelsen. Dette er anderledes efter 
IAS 21, hvor omregningen sker i forhold til den funktionelle valuta (USD). 
Regnskabet, udarbejdet i den funktionelle valuta, omregnes efterfølgende 
til præsentationsvalutaen (DKK), og kursreguleringerne indregnes i anden 
totalindkomst.

§ 16

Funktionel valuta =  
præsentationsvaluta
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Det fremgår, at hvis en bestemt valuta anvendes i væsentligt omfang eller 
har en væsentlig påvirkning på virksomhedens økonomi, kan det være hen-
sigtsmæssigt at anvende denne valuta som funktionel valuta. Blandt de for-
hold, der indikerer en bestemt valutas væsentlighed, kan nævnes:

1) At indbetalinger fra driftsaktiviteter normalt er i denne valuta.
2) At salgspriser angives og betales i valutaen, og at det hovedsageligt er 

valutalandets markedskræfter, der påvirker salgsprisen.
3) At omkostninger til løn, materialer m.v. angives og betales i denne 

valuta.  
4) At finansieringen i form af lånoptagelser og aktieudstedelser primært 

sker i den bestemte valuta.

Hvor indikatorerne peger på flere valutaer, skal det vurderes, hvilken valuta 
der er mest repræsentativ for den økonomiske effekt af virksomhedens 
transaktioner, hvor der lægges mest vægt på indikatorerne 1 til 3, mens 
4. indikator har lavere prioritet.

Danske virksomheder, der opererer internationalt eller inden for brancher, 
hvor afregning foregår i fremmed valuta, kan aflægge en årsrapport i den 
valuta, som er mest relevant for virksomheden og regnskabsbrugerne. Som 
eksempler herpå kan der navnlig peges på virksomheder inden for skibs- og 
luftfart, oliebranchen og lignende virksomheder, hvor den underliggende 
relevante valuta typisk er en anden end danske kroner eller euro. 

Man taler som udgangspunkt ikke om en funktionel valuta på koncernni-
veau, da den funktionelle valuta opgøres for hver enhed i koncernen. Når 
det skal vurderes, om en anden præsentationsvaluta end DKK eller EUR er 
relevant i et koncernregnskab efter loven, skal dette ske ved vurdering af, 
om modervirksomhedens funktionelle valuta er en anden, og/eller om de 
væsentligste aktiviteter i koncernen har en anden funktionel valuta. 

Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser om, hvordan et  skifte af 
virksomhedens funktionelle valuta skal foretages. Et skift i den funktionelle 
valuta kan bl.a. forekomme, hvis virksomhedens aktiviteter ændres i en 
sådan grad, at fx pengestrømme, samhandelsvilkår og valutaer m.v. 
ændres. IAS 21 indeholder i modsætning til loven vejledning for skift af 
funktionel valuta, som efter EY’s opfattelse kan anvendes under loven. 

Der kan alene foretages skift af den funktionelle valuta ved afslutningen af 
et regnskabsår med effekt for det efterfølgende år, idet alle transaktioner 
skal bogføres på grundlag af den funktionelle valuta, der skal anvendes i 
virksomheden. Dette kan i praksis vanskeligt gennemføres med tilbagevir-
kende kraft. 

Omregning af primobalancen ved regnskabsårets start kan i henhold til 
IAS 21 ske efter slutkurs metoden, jf. afsnit 11.5 Omregning af regnskaber i 
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fremmed valuta. I den forbindelse skal sammenligningstal og 5-års hoved-
tal ligeledes omregnes.

Ændring af præsentationsvalutaen kan ske af to årsager:
1) En anden valuta er blevet mere relevant, fx som følge af ændringer i 

virksomhedens aktivitet. Her indarbejdes ændringerne med fremadret-
tet effekt, og primobalancen omregnes til den nye præsentationsvaluta 
på overgangstidspunktet, jf. ovenstående om skift af relevant funktio-
nel valuta.

2) Virksomheden vælger af andre årsager at ændre præsentationsvalu-
taen, fx fordi virksomheden tidligere har aflagt regnskab i DKK, men 
ønsker at ændre præsentationsvalutaen til USD, som hele tiden har 
været virksomhedens funktionelle valuta. Dette anses som en ændring 
i regnskabspraksis, som skal indarbejdes i regnskabet, som om virksom-
heden hele tiden havde anvendt USD som præsentationsvaluta. Dette 
betyder bl.a., at anlægsaktiver skal måles til historiske valutakurser på 
anskaffelsestidspunktet (eller et senere omvurderingstidspunkt).

11 .3 Omregning af transaktioner i fremmed valuta
I henhold til lovbemærkningerne indregnes transaktioner i fremmed valuta 
til trans aktions dagens kurs. Det gælder fx for indregning af varesalg og 
varekøb i fremmed valuta. I praksis er det dog muligt at anvende standard-
kurser, fx gennemsnitskurser, under forudsætning af at standardkurserne 
ikke afviger væsentligt fra trans aktions dagens kurs. 

11 .4 Omregning af monetære og ikke-monetære poster  
ved regnskabsafslutning
Monetære balanceposter er likvide beholdninger samt aktiver og forpligtel-
ser, der afregnes i faste eller bestemmelige beløb, som eksempelvis til-
godehavender fra salg, leverandørgæld og obligationsbeholdninger.

Ikke-monetære balanceposter er alle øvrige poster. Ikke-monetære poster 
om fatter eksempelvis immaterielle og materielle aktiver, kapital andele målt 
til kostpris, varebeholdninger, periodeafgrænsningsposter, garantiforplig-
telser m.v. 

Omregning af monetære henholdsvis ikke-monetære poster ved regn-
skabsafslutning skal ske således: 
• Monetære balanceposter omregnes til balancedagens valutakurs. 
• Ikke-monetære balanceposter, der måles til historisk kostpris, forbliver 

indregnet til kursen på transaktionstidspunktet. 
• Ikke-monetære balanceposter, som er op- eller nedskrevet henholdsvis 

op- eller nedreguleret (til dagsværdi), omregnes til valutakursen på tids-
punktet for omvurderingen. 

Valutakursdifferencen mellem en uafsluttet transaktion i fremmed valu ta 
omregnet til balancedagens kurs og trans aktionsdagens kurs er en gevinst 

Skift i præsentationsvaluta
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eller et tab, der indregnes i resultatopgørelsen. Sådanne valutakursændrin-
ger anses for en finansiel risiko for virksom heden, hvorfor såvel kursgevin-
ster som kurstab skal indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post, 
jf. kapitel 33 Finansielle poster.

Vedrørende bestemmelser om valutakurssikring henvises til kapitel 22 
Afledte finansielle instrumenter.

Aktier er et ikke-monetært aktiv, da disse ikke kan afregnes til et forud 
bestemmeligt beløb. Da aktier er et finansielt aktiv, der måles til dagsværdi, 
omregnes de til kursen på omvurderingstidspunktet og dermed til balance-
dagens valutakurs.

11 .5 Omregning af regnskaber i fremmed valuta
Til udarbejdelse af koncernregnskaber skal udenlandske enheders regnska-
ber omregnes til koncernens præsentationsvaluta. Nedenfor er redegjort 
for de metoder, der findes for omregning af regnskaber i fremmed valuta. 

En virksomhed, der anvender indre værdis metode til måling af kapital-
andele i en udenlandsk virksomhed, skal ved målingen anvende et regn-
skab, der er omregnet efter tilsvarende retningslinjer.

For en aktivitet, der ikke løbende er indregnet i virksomhedens penge-
strømme (selvstændig udenlandsk enhed), skal alle balanceposter omreg-
nes til balancedagens valutakurs. Forskellen ved omregning af virksomhe-
dens nettoaktiver indregnes direkte på egenkapitalen. 

Ud over ovennævnte bestemmelser er der ikke i loven fastlagt detailregler 
for omregning af regnskaber i fremmed valuta, og der må derfor tages 
udgangspunkt i IAS 21. 

Lovens bestemmelser om valutaomregning af regnskaber i fremmed valuta 
tager udgangspunkt i en ældre version af IAS 21. Loven skelner mellem 
omregning af regnskaber for selv stæn dige udenlandske enheder og omreg-
ning af regnskaber for  integrerede udenlandske enheder.

En selvstændig udenlandsk enhed er kendetegnet ved overvejende i lokal 
valuta at akkumulere likvide midler og andre monetære poster, påtage sig 
omkostninger, erhverve indtægter og eventuelt optage lån. En selvstændig 
udenlandsk enheds aktiviteter er ikke en integreret del af den rapporte-
rende virksomheds aktiviteter. Valutakursændringer har derfor kun ringe 
eller ingen direkte virkning på den rapporterende virksomheds eller den 
selvstændige udenlandske enheds aktiviteter eller på deres nuværende og 
fremtidige pengestrømme fra driften. Valutakursændringers virkning på 
den rapporterende virksomhed afhænger i højere grad af nettoinvesterin-
gen i den selvstændige udenlandske enhed end af den givne sammensæt-
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ning af dennes mone tære og ikke-monetære poster på tidspunktet for valu-
takursændringerne. 

En integreret udenlandsk enhed er en virksomhed, hvis aktiviteter udgør en 
integreret del af den rapporterende virksomheds aktiviteter. Ændringer i 
valutakursen vil påvirke den rapporterende virksomheds pengestrøm fra 
den integrerede udenlandske enheds aktiviteter, svarende til at den rappor-
terende virksomhed selv havde udført disse aktiviteter. Valutakursændrin-
gers virkning på den rapporterende virksomhed vil således være knyttet til 
den integrerede udenlandske enheds monetære poster i højere grad end til 
den rapporterende virksomheds nettoinvestering. 

Om en udenlandsk virksomhed skal betragtes som en selvstændig uden-
landsk enhed eller som en integreret udenlandsk enhed, afhænger af de 
konkrete omstændigheder for den enkelte udenlandske virksomhed. Når 
der træffes afgørelse herom, må der bl.a. tages hensyn til følgende:
• Den grad af selvstændighed i forholdet til den rapporterende virksom-

hed, hvormed den udenlandske virksomhed udøver sine aktiviteter.
• Det omfang, hvormed den udenlandske virksomheds løbende penge-

strømme påvirker den rapporterende virksomhed.
• Den indbyrdes sammenhæng mellem den udenlandske virksomheds 

løbende aktiviteter og den rapporterende virksomheds aktiviteter, her-
under omfanget af indbyrdes transaktioner.

• Det omfang, hvormed de daglige aktiviteter i den udenlandske virksom-
hed er baseret på finansiering fra den rapporterende virksomhed. 

Selvstændige udenlandske enheder omregnes således (slutkurs metoden):
• Samtlige aktiver, forpligtelser og egenkapitalen omregnes til balance-

dagens kurs.
• Den valutakursdifference, der opstår ved omregning af primoegen-

kapitalen til balancedagens kurs, indregnes direkte på egenkapita len.
• Resultatopgørelsens poster omregnes til transaktionsdagens kurs 

(alternativt en gennemsnitskurs, hvis denne ikke afviger væsentligt fra 
transaktionsdagens kurs).

• Den valutakursdifference, der opstår som følge af omregning af re sul-
tatopgørelsen til transaktionsdagens kurs og balancen til balan  ce-
dagens kurs, indregnes direkte på egenkapitalen.

• Valutakursdifferencer, der opstår som følge af transaktioner indregnet 
direkte i den udenlandske enheds egenkapital, indregnes direkte på 
egenkapitalen.

Ved omregning af regnskaber for en integreret udenlandsk enhed skal føl-
gende fremgangsmåde anvendes (temporalmetoden):
• Monetære poster omregnes til balancedagens kurs.
• Ikke-monetære poster målt med udgangspunkt i kostpris omregnes til 

historisk kurs.
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• Ikke-monetære poster, der har været genstand for op- eller nedskriv-
ning eller måles til dagsværdi, omregnes til valutakursen på omvurde-
ringstidspunktet.

• Resultatopgørelsen omregnes til transaktionsdagens kurs, dog så resul-
tatposter afledt af ikke-monetære poster omregnes til historiske kurser, 
fx afskrivninger og vareforbrug.

• Valutakursdifferencer, der opstår ved omregningen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som hovedregel under finansielle poster.

For integrerede udenlandske enheder følger valutaomregningsmetoden 
således de almindelige regler for valutakursomregning af regnskabsposter 
i et regnskab.

I modsætning til ovenstående tager den gældende IAS 21 ud gangs punkt i, 
at alle  rapporterende enheder i en koncern registrerer deres transaktioner 
i en relevant funktionel valuta. Omregning af regnskaber i en fremmed funk-
tionel valuta til koncernens præsentationsvaluta sker derfor, i modsætning 
til loven, efter den gældende IAS 21 altid og alene efter slutkursmetoden. 

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, der opstår ved erhvervelse af en 
udenlandsk enhed, skal behandles som et aktiv tilhørende den pågældende 
enhed efter en af følgende metoder:
• Goodwill, der tilhører en selvstændig udenlandsk enhed, omregnes til 

balancedagens kurs.
• Goodwill, der tilhører en integreret udenlandsk enhed, behandles som 

en ikke-monetær post.

Ved anvendelse af den første metode indregnes valutakursdifferencer ved 
omregning af goodwillen til balancedagens kurs direkte på egenkapitalen. 

11 .6 Ændret klassifikation af en udenlandsk virksomhed
Da den nugældende IAS 21 metodemæssigt ikke skelner mellem omregning 
af regnskaber i en integreret udenlandsk enhed eller en selvstændig uden-
landsk enhed, skal den tidligere IAS 21 (revised 1993) anvendes som vejled-
ning i den regnskabsmæssige behandling, hvis klassifikationen af en uden-
landsk virksomhed skal ændres fra selvstændig til integreret virksomhed 
eller vice versa. IAS 21 (revised 1993) indeholder dog ikke retningslinjer for, 
hvornår klassifikationen bør ændres. Udgangspunktet må være, at klassifi-
kationen af en udenlandsk virksomhed ikke skal ændres efter første indreg-
ning. Dog vil der være situationer, hvor en udenlandsk virksomhed, der 
oprindeligt er klassificeret som en integreret udenlandsk enhed, udvikler 
sig, så dens aktiviteter ikke længere finansielt og driftsmæssigt vil være en 
integreret del af den rapporterende virksomheds aktiviteter. Den rette 
klassifi kation vil i sådanne tilfælde være en selvstændig udenlandsk en hed.

Tilsvarende kan en selvstændig udenlandsk enhed reklassificeres til en inte-
greret del af den regnskabsaflæggende virksomheds aktiviteter, eksempel-
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vis pga. nye forretningsmæssige fordele ved en integration af den uden-
landske virksomheds aktiviteter med den regnskabsaflæggende virksom-
heds aktiviteter.

Ændringer i klassifikationen foranlediget af ændrede forretningsmæssige 
betingelser og aktiviteter, er ikke en ændring i anvendt regnskabspraksis. 
De krævede regnskabsmæssige reguleringer skal alene have effekt fremad-
rettet, hvilket vil sige fra det tidspunkt, hvor klassifikationen ændres, hvor-
for fastlæggelse af en dato for de ændrede forretningsmæssige betingelser 
er nødvendig.

Når en udenlandsk virksomhed, som er en integreret del af den regnskabs-
aflæggende virksomheds aktiviteter, reklassificeres til en selv stændig 
uden  landsk enhed, klassificeres valutakursdifferencer hid rørende fra om -
reg  ningen af ikke-monetære aktiver på tidspunktet for om  klassi fika tionen 
som egenkapital.

I virksomheder, hvor alle ikke-monetære aktiver i den udenlandske virksom-
hed har været målt til dagsværdier, vil der ikke opstå valutakursdifferencer 
som følge af reklassifikationen fra en integreret til en selvstændig uden-
landsk enhed.

Når en selvstændig udenlandsk enhed reklassificeres til en udenlandsk virk-
somhed, som er en integreret del af den regnskabsaflæggende virksom-
heds aktiviteter, behandles de omregnede ikke-monetære poster på tids-
punktet for ændringen som historisk kostpris for disse poster i det regn-
skabsår, hvor ændringen foretages og i efterfølgende regnskabsår.

Ændret klassifikation af en udenlandsk virksomhed medfører ikke, at alle-
rede indregnede valutakursforskelle på egen kapi ta len skal reklassificeres 
til resultatopgørelsen. En sådan reklassifikation sker først i forbindelse med 
afhændelse, jf. nedenfor. 

11 .7 Afhændelse af udenlandsk enhed
På tidspunktet for afhændelse af en selvstændig udenlandsk enhed skal 
akkumulerede valutakursdifferencer, der er indregnet direkte på egenkapi-
talen, reklassificeres til resultatopgørelsen som en del af den samlede 
gevinst eller tab ved afhændelsen. Fremgangsmåden stiller store krav til 
virksomheden om at holde styr på de i egenkapitalen indregnede valutadif-
ferencer pr. kapitalandel/virksomhed, så de akkumulerede posteringer, der 
tidligere er indregnet på egenkapitalen, kan reklassificeres til resultat-
opgørelsen ved ophør med indregning. 

Ved delvis afhændelse af en selvstændig udenlandsk enhed er den regn-
skabsmæssige behandling ikke nødvendigvis den samme, og den afhænger 
bl.a. af, om delafståelsen medfører en anden klassifikation af enheden. Hvis 
enheden både før og efter delafståelsen kategoriseres som en dattervirk-
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somhed, sker der eksempelvis delvis reklassificering af valutakursdifferen-
cen inden for egenkapitalen fra reserven for valutaomregning til minoritets-
interesser.

Ved delvis afhændelse af kapitalandele i associerede virksomheder, joint 
ventures eller kapitalinteresser, hvor delafståelsen ikke ændrer på kapi-
talandelenes klassifikation, sker der delvis reklassifikation af valutakursdif-
ferencen til resultatopgørelsen. 

I forbindelse med 2001-lovens ikrafttræden, gældende for regnskabsår der 
starter 1. januar 2002 og senere, kunne tidligere indregnede akkumulerede 
valutakursændringer nulstilles. Det er således tilladt alene at holde styr på 
indregnede valutakursdifferencer pr. kapitalandel/virksomhed fra og med 
2001-lovens ikrafttræden. 

11 .8 Nettoinvesteringer i udenlandske enheder
Ved investering i en udenlandsk enhed er det ofte strategiske overvejelser, 
der ligger bag beslutningen, om hvordan den udenlandske enhed finansie-
res. En virksomhed kan have et tilgodehavende hos eller en gæld til en 
udenlandsk enhed, og et sådant mellemværende kan reelt være et tillæg til 
eller et fradrag i virksomhedens nettoinvestering i den udenlandske enhed. 
Det kan være et langfristet tilgodehavende eller forpligtelse, men omfatter 
kun sjældent et varemellemværende. 

Det centrale, i vurderingen af om mellemværendet betragtes som en del af 
virksomhedens nettoinvestering i den udenlandske enhed, er, hvorvidt til-
bagebetaling er planlagt eller sandsynlig inden for en overskuelig fremtid.

Konsolideres den udenlandske enhed, indgår kursreguleringen af et sådan 
mellemværende som en egenkapitaltransaktion i koncernregnskabet (i 
reserven for valutaomregning). 

Måles en nettoinvestering i en udenlandsk enhed efter indre værdis metode, 
og er et mellemværende i realiteten et tillæg til eller et fradrag i den rappor-
terende virksomheds nettoinvestering, skal valutakursdifferencer på mel-
lemværendet ligeledes indregnes direkte på egenkapitalen (i reserven for 
nettoopskrivninger efter indre værdis metode). 

Måles en nettoinvestering i en udenlandsk enhed til kostpris, og er et mel-
lemværende i realiteten et tillæg til eller et fradrag i den rapporterende virk-
somheds nettoinvestering, skal kursreguleringen af mellem værendet ind-
regnes i resultatopgørelsen.  

På tidspunktet for afhændelse af en udenlandsk enhed skal akkumulerede 
valutakursdifferencer ved omregning af mellemværender, der har været 
indregnet direkte på egenkapitalen, indregnes i resultatopgørelsen. De 
akkumulerede posteringer, der tidligere er indregnet på egen kapitalen, skal 
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reklassificeres til resultatopgørelsen ved ophør med indregning. Ved en del-
vis afståelse af en udenlandsk enhed, er den regnskabsmæssige behandling 
ikke nødvendigvis den samme, jf. afsnit 11.7.

Loven tager ikke specifikt stilling til den regnskabsmæssige behandling ved 
hel eller delvis indfrielse af mellemværender, der har været anset som en 
del af nettoinvesteringen i en udenlandsk virksomhed. 

Der er efter EY’s opfattelse to muligheder for valg af regnskabsmæssig 
behand  ling. 

Nedbringelse af et mellemværende, der er anset som en del af netto-
investeringen i en udenlandsk enhed, kan sidestilles med del afståelse af 
virksomheden. Akkumulerede valutakursdifferencer vedrørende den indfri-
ede del af mellemværendet skal behandles på samme måde som ved ophør, 
dvs. reklassificeres fra egenkapitalen til resultatopgørelsen. 

Nedbringelse af et mellemværende anses ikke for at være en delafståelse af 
virksomheden, da der ikke er afhændet kapitalandele. Ved anvendelse af 
dette alternativ bibeholdes de akkumulerede valutakursdifferencer i egen-
kapitalen indtil en eventuel senere afståelse, hvor der skal foretages reklas-
sifikation fra egenkapitalen til resultatopgørelsen. Alternativ 2 er i praksis 
den mest anvendte metode.

Der er tale om et valg af regnskabspraksis mellem de to ovenstående alter-
nativer. Valget, som skal beskrives i anvendt regnskabspraksis, er bindende 
for virksomheden og kan ikke ændres fra år til år eller fra virksomhed til 
virksomhed.

11 .9 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk enhed
Værdireguleringer af et afledt finansielt instrument, der har til formål at 
kurssikre en nettoinvestering i en udenlandsk enhed og faktisk udgør en 
kurssikring, skal efter IAS 21 indregnes direkte på egenkapitalen.

Konsolideres den udenlandske enhed, indregnes værdireguleringer som en 
egenkapitaltransaktion i koncernregnskabet (under reserven for sikrings-
transaktioner). 

Måles kapitalandele i en udenlandsk enhed efter indre værdis metode, og 
har en sikringstransaktion til formål at kurssikre en nettoinvestering i en 
udenlandsk enhed og faktisk udgør en kurssikring, skal værdireguleringer 
vedrørende sikringstransaktionen, indregnes direkte på egenkapitalen 
(under reserven for sikringstransaktioner). 

Måles kapitalandele i en udenlandsk enhed til kostpris, skal værdiregulerin-
ger af sikringstransaktionen efter IAS 21 indregnes i resultatopgørelsen. 

Indfrielse af 
 mellemværende, der  
anses som en del af 
 nettoinvesteringen

Som vi ser det

Alternativ 1

Alternativ 2

Valg af regnskabspraksis

Behandling i 
 koncernregnskabet

Behandling i 
 modervirksomheden
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Sikringstransaktionen skal løbende vurderes for effektivitet. Hvis sikrings-
transaktionen afviger væsentligt fra nettoinvesteringen, skal det vurderes, 
jf. kapitel 22 Afledte finansielle instrumenter, om transaktionen fortsat 
opfylder kriterierne for at være en sikringstransaktion, eller om kursdiffe-
rencen i stedet skal indregnes i resultatopgørelsen. 

På tidspunktet for afhændelsen af en udenlandsk enhed skal de akkumule-
rede valutakursdifferencer ved omregning af sikringstransaktioner, der har 
været indregnet direkte på egenkapitalen, indregnes i resultatopgørelsen, 
jf. ovenstående afsnit 11.8.

11 .10 Hyperinflation
Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser, der regulerer hyper-
inflation, og korrektion for hyperinflation er ikke tilladt. I praksis har dette 
ikke været et større problem for danske virksomheder, men det kan være til-
fældet for virksomheder, som ejer kapitalandele i datter virk som heder eller 
associerede virksomheder beliggende i lande med hyperinflation. 

Det kan derfor efter EY’s opfattelse være nødvendigt at foretage korrektion 
for hyperinflation af hensyn til det retvisende billede, jf. § 11. 

Korrektion for hyperinflation kan ske ved anvendelse af IAS 29 Financial 
Reporting in Hyperinflationary Economies. Efter IAS 29 skal regnskaber for 
udenlandske enheder, hvis funktionelle valuta er en hyper inflationsvaluta, 
inflationskorrigeres, før de omregnes til præsenta tions valuta. 

11 .11 Præsentation og oplysninger
Af hensyn til regnskabsbrugerne skal virksomheder, der anvender en anden 
relevant rapporteringsvaluta end danske kroner eller euro,  anføre kursen 
på den anvendte valuta pr. balancedagen i både inde værende og foregå-
ende regnskabsår i forhold til danske kroner.

Endvidere skal metoderne for omregning fra fremmed valuta til rapporte-
ringsvalutaen beskrives i anvendt regnskabspraksis. Herunder skal virk-
somheden oplyse, hvorvidt transaktionsdagens kurser eller kursen på 
balancedagen er anvendt ved omregning. Ligeledes skal den regnskabs-
mæssige behandling af valutakursgevinster og -tab beskrives i anvendt 
regnskabspraksis. 

Virksomheder i regnskabsklasse B-D skal præsentere en egenkapitalre-
serve for valutaomregning af dattervirksomheder, kapitalinteresser, asso-
cierede virksomheder og joint ventures samt langfristede tilgodehavender 
og gæld, der opfylder kriterierne for at være en del af virksomhedens net-
toinvesteringer.

Der er ikke tale om en egentlig bunden egenkapitalreserve. Reserven, der 
både kan være positiv og negativ, har primært til formål at tydeliggøre ikke-

Effektiv sikring

Ophør med indregning

Som vi ser det

Oplysningskrav,  
§ 53, stk. 1

Oplysningskrav,  
§ 53, stk. 2, nr. 2

Egenkapitalreserve for 
valutaomregninger,  
§§ 39 og 55 a

Ikke-bunden reserve
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realiserede gevinster og tab, der er indregnet direkte i egenkapitalen. Egen-
kapitalreserven skal opløses og reklassificeres til resultatopgørelsen, når 
de indregnede beløb realiseres. 

Reserven skal præsenteres i såvel koncernregnskabet som i selskabsregn-
skabet.

Hvad der konkret skal indgå i reserven for valutaomregning er imidlertid  i 
praksis ikke så omfattende i forhold til et selskabsregnskab, idet de fleste 
valutaomregninger allerede i dag indgår som en del af nettoopskrivningsre-
serven efter indre værdis metode. Dette skyldes, at reserven for indre 
værdi har forrang for dagsværdireserven i selskabsregnskabet. Indregnes 
en kapitalandel derimod til dagsværdi via egenkapitalen, medtages den 
fulde regulering som en del af den tilhørende ”Reserve for opskrivninger”, 
mens ingen kursregulering finder sted ved indregning af kapitalandele til 
kostpris. Som det fremgår, vil reserven for valutaomregning derfor være 
mest relevant i forhold til udarbejdelse af koncernregnskaber. 

Der er ikke krav om præsentation af bundne egenkapitalreserver i et kon-
cernregnskab. Det skyldes bl.a., at beslutning om udlodning af udbytte ikke 
foretages på grundlag af koncernens, men derimod på grundlag af moder-
virksomhedens årsregnskab. Lovens krav om præsentation af dagsværdi-
reserve(r) i form af en reserve for valutaomregninger og en reserve for sik-
ringstransaktioner gælder dog også i koncernregnskabet, da disse reserver 
har til formål at medtage yderligere information til regnskabsbruger om 
urealiserede dagsværdireguleringer under egenkapitalen, som på et senere 
tidspunkt overføres til indregning i resultatopgørelsen.

For illustration af præsentation af valutaomregningsdifferencer se neden-
stående tabel:

Mest relevant  for  
koncernregnskaber
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Selskabsregnskabet

Indregningsmetode
Kapitalandele, der aflægger regn
skab i fremmed valuta

Øvrige nettoinvesteringer i  
fremmed valuta

Kostprismetoden N/A, der foretages ingen valutaom-
regning af den historiske kostpris.

Når kapitalandele måles til  
kostpris, indregnes valutaomreg-
ninger af nettoinvesteringer i 
resultat opgørelsen.

Indre værdis metode inkl.  
nettoinvesteringer

Valutaomregningsdifferencer præsenteres som en del af reserven for 
nettoopskrivninger efter indre værdis metode.

Sikringstransaktioner med det  
formål at sikre nettoinvesteringer
(kostpris)

N/A Værdireguleringer af sikringstrans-
aktioner indregnes i resultatopgø-
relsen.

Sikringstransaktioner med det  
formål at sikre nettoinvesteringer
(indre værdis metode)

N/A Sikring af nettoinvesteringer er  
regnskabsmæssigt at sidestille 
med pengestrømssikring. Værdire-
guleringer af sikringstransaktioner 
præsenteres som en del af reser-
ven for sikringstransaktioner.

Indregning af udenlandske filialer Valutadifferencer skal indregnes i reserven for valutaomregning.

Koncernregnskabet

Indregningsmetode
Valutaomregning af  
nettoaktiver i fremmed valuta

Øvrige nettoinvesteringer i  
fremmed valuta

Omregning af nettoaktiver i  
udenlandske virksomheder  
(konsoliderede og pro rata- 
konsoliderede virksomheder)

Valutaomregningsdifferencer skal indregnes i reserven for  
valutaomregning.

Kapitalandele i kapitalinteresser, 
associerede virksomheder og joint 
ventures, der måles efter indre 
værdis metode

Valutaomregningsdifferencer skal indregnes i reserven for  
valutaomregning.

Nettoinvesteringer N/A Valutaomregningsdifferencer  
skal indregnes i reserven for  
valutaomregning.

Sikringstransaktioner med det  
formål at sikre nettoinvesteringer

N/A Sikring af nettoinvesteringer side-
stilles regnskabsmæssigt med pen-
gestrømssikring. Værdiregulerin-
ger af sikringstransaktioner 
præsenteres derfor som en del af 
reserven for sikringstransaktioner.

Indregning af udenlandske filialer Valutadifferencer indregnes i reserven for valutaomregning.

Som følge af en lempelig overgangsbestemmelse kan en virksomhed vælge 
alene at etablere en reserve for valutaomregning med virkning for de valu-
taomregninger, der foretages i regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 
eller senere. 

Lempelig overgangsregel 
for etablering af reserve 
for valutaomregning
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Virksomheder skal dog være opmærksomme på, at de generelt allerede 
siden 2002 har været underlagt krav om at holde styr på akkumulerede 
valutaomregninger pr. udenlandsk enhed. Dette skal sikre, at de i egenkapi-
talen indregnede valutakursdifferencer skal reklassificeres til resultatopgø-
relsen ved hel eller delvis afhændelse af virksomheden.

I forbindelse med implementeringen af 2001-loven blev det af hensyn til 
administrative byrder muligt at nulstille tidligere indregnede valutaomreg-
ningsforskelle og alene at indregne valutaomregninger, opstået for regn-
skabsår, der starter 1. januar 2002 eller senere.

Efter EY’s opfattelse vil det derfor være relevant at overveje, om ikke reser-
ven for valutaomregning burde omfatte alle indregnede valutaomregninger 
siden 2001-lovens implementering. I givet fald kan reserven for valutaom-
regning ligeledes anvendes til det praktiske formål at holde styr på samtlige 
valutaomregninger, der potentielt kan risikere senere at skulle reklassifice-
res fra egenkapitalen til resultatopgørelsen i forbindelse med afståelse.  
 
Da reserven for valutaomregning ikke er en bunden egenkapitalreserve, vil 
indarbejdelse af de akkumulerede valutaomregninger fra og med 2002 ikke 
have nogen betydning for virksomhedens muligheder for udbytteudlod-
ning. Hvis en udbytteudlodning overstiger beløbet på ”Overført resultat”, 
fordi der også sker udlodning af en del af reserven for valutaomregning, fra-
trækkes det fulde beløb under ”Overført resultat”, selvom denne reserve i 
så fald bliver negativ.    

Ønsker virksomheden at give yderligere oplysninger om den regnskabs-
mæssige behandling af fremmed valuta, kan oplysningskravene i IAS 21 
anvendes til inspiration. Oplysningskravene i IAS 21 dækker primært føl-
gende forhold, som også kan være relevante i forhold til regnskabsaflæg-
gelse efter loven:  
• Oplysning om indregnede valutakursdifferencer i resultatopgørelsen.
• Hvis der er sket ændringer i enten virksomhedens egen funktionelle 

valuta eller i væsentlig udenlandsk enhed, skal dette oplyses sammen 
med årsagen til ændringen.

Dertil kan oplysningskravene i IFRS 7 Financial instruments: Disclosures 
anvendes til inspiration, primært relateret til kvantitative og kvalitative 
oplysninger om virksomhedens valutarisici. 

Som vi ser det

Inspiration til yderligere 
oplysninger om fremmed 
valuta
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Kapitel 12  
Anvendt regnskabspraksis, regnskabs
mæssige skøn og væsentlige fejl

I årsregnskabet skal der redegøres for de indregningskriterier og målegrundlag, der anvendes for de 
enkelte regnskabsposter, der er væsentlige for virksomheden. Beskrivelsen af anvendt regnskabsprak-
sis samles som udgangspunkt i ét afsnit, men kan alternativt opdeles og medtages i de relevante noter, 
hvis det sker systematisk og konsekvent. Beskrivelsen vil ofte være relativt omfattende på grund af for-
skellige krav til indregning og måling af årsregnskabets forskellige elementer, herunder lovens mange 
valgmuligheder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser.

Ved ændring af anvendt regnskabspraksis skal virksomheden ind reg ne den akkumulerede virkning af 
ændringen ved regn skabsårets be gyn delse direkte på egenkapitalen, og sam men lig nings tal lene skal 
tilpasses, medmindre tilpasning ikke er mulig. Derved  bliver årsregnskabet præsenteret, som om den 
nye regnskabspraksis altid har været anvendt.

Den regnskabsmæssige effekt af ændringer i regnskabsmæssige skøn indregnes som hovedregel i 
resultatopgørelsen i det år, hvor ændringen af skøn foretages og i de eventuelle efterfølgende år. Der 
foretages ingen  til pasning af sammenligningstal.

Korrektioner til årsregnskabet, som følge af væsentlige fejl i tidligere års regnskaber, indregnes på 
samme måde som ændring af anvendt regnskabspraksis di rek te i egenkapitalen primo, og sam men lig-
ningstallene for tidligere år skal tilpasses. Fejl, der ikke anses for væsentlige fejl, indregnes på samme 
måde som regnskabsmæssige skøn.

Ved ændring af anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn, som er væsentlige, 
og ved korrektion af væsentlige fejl er der krav om, at dette beskrives i regnskabet, hvilket normalt sker 
i indledningen til anvendt regnskabspraksis.  
 

12 .1 Fortolkningsbidrag
I forhold til opfyldelse af lovens grundlæggende bestemmelser og krav til 
beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, ændring af anvendt regnskabs-
praksis og regnskabsmæssige skøn og indregning af fejl, henvises til IAS 8 
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, der har 
dannet grundlag for lovens bestemmelser.

IAS 8
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12 .2 Redegørelse om anvendt regnskabspraksis
Der skal i års regnskabet redegøres for de indregningskriterier og måle-
grundlag, der er anvendt på regnskabsposterne i balance og resultatopgø-
relse. Herudover skal det fremgå, hvilken regnskabsklasse virksomheden 
aflægger årsrapport efter, og om virksomheden eventuelt har foretaget til-
valg fra højere regnskabsklasser. Der er ikke krav om at omtale, hvilke 
enkeltbestemmelser der konkret er tilvalgt.

Aflægges årsrapporten ikke i danske kroner eller euro, skal det, ud over 
oplysning om den valgte præsentationsvaluta, desuden anføres, hvilken 
kurs der er anvendt på balancedagen i forhold til danske kroner og den til-
svarende kurs pr. det foregående regnskabsårs balancedag.

Af afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der, for de relevante poster i 
regnskabs klas se B, som minimum fremgå følgende:
• Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, 

herunder hvor vidt renter indregnes i kostprisen, og efter  hvilke meto-
der og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivninger samt op- og 
nedreguleringer. Herunder skal nævnes:
– De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved 

opgørelsen af dagsværdien, når aktiver og forpligtelser måles til 
dagsværdi, jf. §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag af 
observationer på et aktivt marked.

– Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugs tid i forbindelse 
med afskrivning af anlægsaktiver. Afskrivningsperioden for good-
will skal begrundes.

– Metoder for indregning og måling af nettoomsætning, uanset om 
virksomheden undlader at oplyse nettoomsætningen, jf. § 32.

• Metoderne for omregning fra fremmed valuta til præsentations valuta.
• Metoderne for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt meto-

derne for sikring af aktiver og forpligtelser, som virksom heden forven-
ter at modtage henholdsvis påtage sig.

• Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved virksomheds-
sammenslutninger.

• Andelsvirksomheders behandling af efterbetaling fra og tilbage betaling 
til andelshaverne.

For regnskabsklasse C og D skal der ud over ovenstående endvidere oplyses 
om:
• Indregningsmetoder og målegrundlag for penge strøms opgørelsen, 

herunder oplysning om, hvad virksomheden henregner til likvider. Det 
skal oplyses særskilt, hvis virksomheden har undladt at udarbejde 
penge strømsopgørelse i medfør af § 86, stk. 4.

• Anvendte metoder til opgørelse af nøgletal, der indgår i ledelsesberet-
ningen (hoved- og nøgletalsoversigten). Virksomheden kan selv vælge, 
om oplysningen gives i ledelsesberetningen eller i noterne.

Redegørelse om anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53

Minimumskrav for 
 regnskabsklasse B, 
§ 53

Krav for klasse C og D,  
§ 87
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I et koncernregnskab skal der ud over ovennævnte oplyses om en række 
specifikke forhold i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, jf. § 125. Disse 
forhold er nærmere beskrevet i afsnit 9.15 Præsentation og oplysninger. 

Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis samles som udgangspunkt i ét 
afsnit, men kan alternativt opdeles og medtages i de relevante noter, hvis 
det sker systematisk og konsekvent. Der er ikke krav om en bestemt pla-
cering i årsrapporten i forhold til årsrapportens øvrige bestanddele. 

I praksis ses afsnittet placeret samlet før årsregnskabets primære opgørel-
ser, men de seneste års udvikling peger i stedet i retning af en placering i 
noterne til årsregnskabet, fx som note 1. Denne udvikling skal ses i tæt sam-
menhæng med udviklingen i IFRS-årsrapporter. Endelig ses også, at en del 
virksomheder præsenterer anvendt regnskabspraksis samlet allersidst i 
noterne.  Dette kunne indikere en form for nedprioritering af afsnittets rele-
vans og væsentlighed. 

Efter EY’s opfattelse er beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis en 
væsentlig og essentiel del af årsregnskabet. Hvem kan overhovedet vur-
dere et årsregnskab, hvis man ikke kender virksomhedens indtægtskrite-
rier, afskrivningsperioder og valg af regnskabspraksis på områder, hvor 
loven indeholder flere valgmuligheder for indregning og måling af aktiver 
og forpligtelser? Af den årsag er afsnittet om anvendt regnskabspraksis 
placeret som note 1 i EY’s årsrapportmodeller.

For mikrovirksomheder stiller loven ikke krav om, at årsregnskabet indehol-
der en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Det er efter EY’s opfattelse 
meget problematisk, da anvendt regnskabspraksis næsten altid vil have en 
væsentlig betydning for læsning af et årsregnskab. For yderligere herom 
henvises der til afsnit 1.5 Mikrovirksomheder – en delmængde af regnskabs
klasse B.

I EY’s årsrapportmodeller er der nu indarbejdet et forslag til en ny, kortere, 
mere direkte og mere overskuelig beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 
Vi har primært haft fokus på at reducere beskrivelsen af anvendt regn-
skabspraksis på områder, hvor beskrivelsen mere eller mindre var i over-
ensstemmelse med lovens ordlyd. Dette med henblik på at koncentrere 
beskrivelsen om de forhold, som er væsentlige og som regnskabsbruger 
skal have fokus på. Se eksemplerne i årsrapport modellerne.

Loven har hidtil stillet krav om, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis 
skulle placeres i et samlet afsnit i årsregnskabet. 

En række IFRS-aflæggere har i en del år eksperimenteret med at foretage 
en mere logisk og læsevenlig opdeling af anvendt regnskabspraksis, så 
regnskabspraksis for en given regnskabspost eller for et givent område er 
beskrevet i tæt tilknytning til foretagne regnskabsmæssige skøn og vurde-

Krav for koncerner, 
§ 125

Samles eller opdeles, 
§ 17

Placering af anvendt  
regnskabspraksis

Som vi ser det

En kortere og mere præcis 
beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis

Hidtil krav om ét samlet 
afsnit
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ringer og øvrige noteoplysninger m.v. for samme regnskabspost eller 
-område. Dette sikrer en bedre sammenhæng og en bedre forståelse hos 
regnskabsbruger. 

Loven er derfor tilpasset, så denne mulighed for at opdele anvendt regn-
skabspraksis også kan anvendes under loven, hvis opdelingen foretages 
systematisk og konsekvent. Virksomheder får derved også under loven 
mulighed for at opdele og medtage anvendt regnskabspraksis i direkte til-
knytning til de relevante noter på en systematisk og konsekvent måde. Det 
betyder, at anvendt regnskabspraksis enten kan gives i et samlet afsnit eller 
opdeles, så forskellige dele heraf medtages i de relevante noter, hvis en 
sådan opdeling bidrager til en forbedret præsentation. 

Hvis der foretages en opdeling, vil kravet om systematisk og konsekvent 
opdeling betyde, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis skal præsen-
teres i den note, som omhandler regnskabsposten. Beskrivelsen af anvendt 
regnskabspraksis for materielle aktiver skal eksempelvis præsenteres i 
anlægsnoten, jf. § 88, som beskriver årets bevægelser på anlægsaktiver. 

De dele af anvendt regnskabspraksis, der omfatter en mere generel beskri-
velse af regnskabspraksis, og som derfor ikke kan knyttes til en specifik 
regnskabspost eller en note, skal fortsat placeres samlet i et særskilt afsnit 
om anvendt regnskabspraksis. Det kunne fx gælde for afsnittene om 
ændringer i anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssig sikring, omreg-
ning af fremmed valuta og virksomhedssammenslutninger. 

Ovenstående ændring af loven er efter EY’s opfattelse hensigtsmæssig, 
men det er væsentligt at være opmærksom på, at loven, jf. § 52 a for sel-
skabsregnskabet og § 126, stk. 5, for koncernregnskabet, samtidig med 
den nye mulighed for at opdele anvendt regnskabspraksis fortsat stiller 
krav om, at noterne skal præsenteres i samme rækkefølge, som regnskabs-
posterne bliver præsenteret i koncernregnskabets og årsregnskabets pri-
mære opgørelser. Det betyder, at regnskabsaflæggere efter loven alene 
kan henføre afsnit fra anvendt regnskabspraksis til de relevante noter, mens 
det fortsat ikke er muligt at gruppere virksomhedens noter i sammenhæn-
gende temaer.

12 .3 Ændring af anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet bygger på en række grundlæggende forudsætninger, herun-
der kontinuitetsprincippet som beskrevet i kapitel 4 Grundlæggende krav til 
årsrapporten. Efter kontinuitetsprincippet skal virksomhedens anvendte 
regnskabspraksis være den samme fra ét regnskabsår til det næste. 

Ændringer af anvendt regnskabspraksis må kun finde sted i følgende til-
fælde:
• Ændringen er påkrævet ifølge lovgivningen (fx som følge af lovændrin-

ger eller ved skift fra en regnskabsklasse til en anden).

Muligt at opdele beskrivel-
sen af anvendt regnskabs-
praksis

Systematisk og konsekvent

Som vi ser det

Kontinuitetsprincippet

§ 13, stk. 2
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• Ændringen er en følge af en regnskabsstandard.
• Hvis årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver og forpligtelser, finansielle stilling, resultat og 
pengestrømme.

Medmindre en ændring af regnskabspraksis er begrundet i en konkret lov-
ændring eller et skift i regnskabsklasse, vil praksisændringer ofte være 
begrundet i, at den nye regnskabspraksis efter ledelsens opfattelse bedre 
giver et retvisende billede end den hidtidige regnskabspraksis. Kravet om 
bedre at give et retvisende billede skal bl.a. sikre lovens krav om kontinui-
tet, men er selvsagt subjektivt. 

Ofte stillede spørgsmål i den forbindelse er, om det vil være tilladt at ændre 
regnskabspraksis, fx hvis et selskab indgår i et nyt koncernforhold eller ved 
udskiftninger i ledelsen. 

Indgåelse i et nyt koncernforhold anses grundlæggende som et godt argu-
ment for at ændre regnskabspraksis med henblik på at tilpasse til den nye 
koncerns anvendte regnskabspraksis og opfyldelse af lovens krav om 
anvendelse af ensartet regnskabspraksis i koncerner. 

Med hensyn til skift af ledelse kan der være gode argumenter for at ændre 
regnskabspraksis fx på et område, hvor regnskabspraksis har udviklet sig 
hen over årene, siden den hidtidige ledelse valgte regnskabspraksis. Over-
ordnet er det fortsat vigtigt at holde sig for øje, at lovens krav, om at den 
nye regnskabspraksis bedre giver et retvisende billede, også skal iagttages.  
Lovens betingelser for ændring af regnskabspraksis skal ses som et værn  
for lovens krav om kontinuitet. Et ledelsesskift anses ikke i sig selv for at 
være et godt argument for en praksisændring, men skiftende ledelser kan 
have forskelligt syn på hvilken regnskabspraksis, der bedst understøtter 
lovens krav om et retvisende billede. 

Ved ændring af anvendt regnskabspraksis skal de regnskabsposter, der 
berøres af ændringen, som hovedregel korrigeres i overensstemmelse med 
den nye regnskabspraksis. Den akkumulerede effekt af praksisændringen 
indregnes direkte på egenkapitalen primo, og sammenligningstal skal 
ændres i overensstemmelse med den nye praksis. Der skal ligeledes tages 
højde for skatteeffekten af ændringen. Se eksempel på præsentation af 
ændringer i anvendt regnskabspraksis i egenkapitalen i afsnit 12.5 Præsen
tation af praksisændringer og væsentlige fejl i egenkapitalopgørelsen. 

Præsenterer virksomheden en 5-års hoved- og nøgletalsoversigt, som er 
obligatorisk i ledelsesberetningen for C- og D-virksomheder, skal oversigten 
som udgangspunkt tilpasses den nye regnskabspraksis for alle årene.

Virksomheden kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal for de tre 
ældste regnskabsår i 5-års oversigten for ændringer i anvendt regnskabs-

I praksis ofte begrundet i 
et bedre retvisende billede

Ændring af koncernforhold

Ændring i ledelsen

Hovedregel, 
§ 51, stk. 1

Krav om tilpasning  
af 5-års hoved- og 
 nøgletalsoversigt,  
§ 101, stk. 2

§ 101, stk. 3
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praksis. Der skal i disse tilfælde gives oplysning om manglende tilpasning i 
tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning 
den ændrede regnskabspraksis har på virksomhedens sammenligningstal.

Ændring af anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år skal beskrives 
i indledningen til afsnittet for anvendt regnskabspraksis. Hvis ændringen i 
anvendt regnskabspraksis alene vurderes at have væsentlig indvirkning på 
efterfølgende regnskabsår, skal der tillige oplyses herom. Oplysningerne 
skal være fyldestgørende og omfatte:
• At der er sket en ændring i anvendt regnskabspraksis.
• En beskrivelse af ændringen, herunder såvel den hidtidige som den nye 

praksis.
• Begrundelse for ændringen.
• Den beløbsmæssige indvirkning, både for indeværende års tal og sam-

menligningstal.
• Skatteeffekten, både på årets skat og den udskudte skat.
• At der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for  tidligere år.

Den beløbsmæssige indvirkning skal beskrives for virksomhedens aktiver, 
passiver, finansielle stilling og resultat. Foretages der flere ændringer sam-
tidigt, kræver lovens bruttoprincip, at den beløbsmæssige indvirkning af 
hver ændring beskrives særskilt, med samtidig angivelse af den beløbs-
mæssige indvirkning samlet set for de pågældende ændringer.

Årsregnskabet skal også i det år, hvor regnskabspraksis ændres, opfylde de 
grundlæggende forudsætninger efter § 13, herunder særligt forudsætnin-
gen om kontinuitet. For at sikre dette skal sammenligningstallene tilpasses. 
Det gælder både sammenligningstal i resultatopgørelse, balance, noter og 
eventuel pengestrømsopgørese. I anvendt regnskabspraksis skal den 
beløbsmæssige effekt af praksisændringen beskrives til opfyldelse af lovens 
krav om det ret visende billede efter § 11.

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe informationer til måling af den akkumu-
lerede virkning af en ændring i anvendt regnskabspraksis i inde værende 
eller tidligere år, skal der oplyses herom, hvis det er væsentligt, og om den 
manglende sammenlignelighed med tidligere år. Herunder skal virksomhe-
den så vidt muligt angive et skøn over indvirkningen, så regnskabsbruger 
kan danne sig et nogenlunde indtryk af konsekvenserne af den manglende 
tilpasning. 

Tilpasning af sammen lignings tal kan ofte i praksis give problemer, hvis virk-
somhedens registreringssystemer ikke har været tilrette lagt, så de kan 
generere de nød vendige data med tilbagevirkende kraft. Det kan eksempel-
vis være tilfældet ved praksis ændringer af IPO-tillæg på vare beholdninger 
og indregning af udviklings om kost ninger i balancen. Ligeledes kan det ved 
en praksisændring fra kostpris til dagsværdi på investeringsejendomme 

Omtale af ændring  
af anvendt 
 regnskabs praksis,  
§ 11, stk. 3, og  
§ 13, stk. 2 

Tilpasning af 
 sammenligningstal

Manglende  
sammenlignelighed,  
§ 55, stk. 2
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være vanskeligt at foretage en dagsværdiansættelse med tilbagevirkende 
kraft.

Hvis en virksomhed ændrer regnskabspraksis for anlægsaktiver fra kostpris 
til dagsværdi efter lovens § 41, skal den akkumulerende effekt af opskriv-
ning til dagsværdi indregnes direkte på egenkapitalen i ”Reserve for opskriv-
ninger” i det regnskabsår, hvor regnskabsændringen gennemføres. Der må 
ikke foretages tilpasning af sammenligningstal for tidligere år. Denne 
bestemmelse er således en undtagelse til lovens hovedregel om, at ændrin-
ger i anvendt regnskabspraksis indregnes med tilbagevirkende kraft. 

 Som eksempler på ændring af anvendt regn skabs prak sis kan anfø-
res:
• Ændring i regnskabsmæssig behandling af ud vik lings projekter 

fra  løbende indregning i resul tat op gø relsen til indregning i 
balancen og afskrivning over resultatopgørelsen.

• Ændring i regnskabsmæssig behandling af fi nan si elle aktiver 
fra kostpris til dagsværdi.

• Ændring i regnskabsmæssig behandling af ka pi tal andele i dat-
tervirksomheder, kapitalinteresser og associerede virk som-
heder fra kostpris til indre værdi.

• Ændring i måling af varebeholdninger fra kun at om fatte direkte 
produktionsomkostninger til også at om fatte indirekte pro duk-
tions om kost nin ger.

• Ændring i metode for indtægtsførsel af entre pri se kontrakter fra 
salgsmetoden til pro duk tions metoden.

• Ændring i måling af investeringsejendomme fra kostpris til 
dagsværdi.  

Ændringer i den anvendte regnskabspraksis vil ofte have indvirkning på den 
udskudte skat i årsregnskabet, hvilket der skal tages hensyn til. Skatteeffek-
ten skal måles og behandles i overensstemmelse med virksomhedens 
almindeligt anvendte regnskabspraksis for indkomstskat. I lighed med den 
regnskabsmæssige effekt af ændringen af regnskabspraksis skal skatteef-
fekten heraf indregnes direkte på egenkapitalen. 

Sker der ændring i opstillingsskemaerne, betragtes det også som en 
ændring i anvendt regnskabspraksis, da det regulerer, hvordan de enkelte 
poster præsenteres. En ændring heri kræver også, at der sker tilpasning 
med tilbagevirkende kraft, og at der oplyses om dette skemaskifte.

Opstår der i løbet af et regnskabsår en ny regnskabspost, der ikke tidligere 
har været relevant i virksomhedens årsregnskab, er dette ikke at anse som 
en ændring af anvendt regnskabspraksis, men blot en ny regnskabspost, 
hvortil der inden for lovens rammer skal vælges en ny regnskabspraksis, der 
naturligvis skal omtales i anvendt regnskabspraksis. 

Dagsværdi over  
egenkapitalen,  
§ 51, stk. 2

EKSEMPEL 

Skatteeffekt ved  
praksisændringer

Ændring i  
opstillingsskemaer

En ny regnskabspost er 
ikke en praksisændring
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Overgangsbestemmelser ved ændringer til loven
Hvis ændringslove medfører behov for praksisændringer, vil dette som 
udgangspunkt skulle foretages med regnskabsmæssig tilbagevirkende 
kraft og med tilpasning af tidligere års sammenligningstal, medmindre 
loven indeholder specifikke muligheder for mere lempelig implementering. 

Den seneste ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 var obligatorisk 
fra og med regnskabsår, der startede 1. januar 2020 eller senere.  

Som hovedregel var ændringer for indregning og måling af aktiver og for-
pligtelser som følge af ændringsloven en ændring af anvendt regnskabs-
praksis, der skulle foretages med fuld tilbagevirkende kraft, som om virk-
somheden altid havde anvendt den nye regnskabspraksis. For enkelte 
ændringer indeholdt loven dog overgangsbestemmelser, som giver mulig-
hed for en mere lempelig overgang. 

Etablering af reserverne for valutaomregning og for sikringstransaktioner 
kunne i henhold til en mere lempelig overgangsbestemmelse ske med virk-
ning alene for de reguleringer, der foretages i regnskabsår, der begynder 
1. januar 2020 eller senere. Det var frivilligt, om virksomheden benyttede 
sig af denne overgangsbestemmelse, eller om den etablerede reserverne 
med tilbagevirkende kraft.

Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 15 og IFRS 16 til fortolkning af 
loven, gælder der også en række mere lempelige overgangsregler, der tilla-
der, at disse standarder ikke skal implementeres med fuld tilbagevirkende 
kraft, men kan implementeres med modificeret tilbagevirkende kraft (modi-
fied retrospective me thod). 

Denne metode betyder, at den akkumulerede regnskabsmæssige effekt af 
implementeringen indregnes på primoegenkapitalen i overgangsåret, og at 
sammenligningstal ikke tilpasses. Overgangsreglerne for IFRS 15 og 16 kan 
anvendes på et hvilket som helst tidspunkt, hvor virksomheden første gang 
ændrer praksis til at anvende disse to standarder, hvorfor denne mere lem-
pelige metode ikke er tidsbegrænset.

Virksomheden kan også vælge at anvende IFRS 9 til fortolkning af loven, 
men kun i den udstrækning standarden ikke er i konflikt med loven. Det er 
primært relevant ved reglerne om nedskrivning af udlån og tilgodehaven-
der. Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 9, gælder der ikke efter 
ændringsloven nogen mere lempelig overgangsbestemmelser, men det gør 
der til gengæld efter IFRS 9. 

Efter EY’s opfattelse antages det i praksis at være muligt at anvende over-
gangsbestemmelserne fra IFRS 9 efter loven, da det kan være umuligt at 
fremskaffe de nødvendige informationer til at ændre regnskabspraksis med 
tilbagevirkende kraft. Der henvises til kapitel 20 Finansielle aktiver.

Hovedregel:  
Fuld tilbagevirkende kraft, 
§ 51

Seneste ændringslov  
gældende for 2020

Dagsværdireserver 

Anvendelse af IFRS 15 og 
IFRS 16 – modiceret 
tilbage virkende kraft

Anvendelse af IFRS 9 – 
modificeret  
tilbage virkende kraft

Som vi ser det
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Siden ændringen ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 har det været muligt at 
overgå fra lovens almindelige regler for finansielle instrumenter til fuld 
IFRS, jf. § 37, stk. 5. Denne overgang skal behandles efter lovens alminde-
lige regler for ændring af anvendt regnskabspraksis, hvormed ændringerne 
indarbejdes med tilbagevirkende kraft, og den beløbsmæssige effekt ind-
regnes på egenkapitalen primo. Herudover skal notekravene efter IFRS 7 
anføres med sammenligningstal, som det er krævet efter IAS 1. 

For yderligere om anvendelse af IFRS-standarder til fortolkning af lovens 
bestemmelser samt om disse standarders implementeringslempelser hen-
vises til yderligere omtale i de nedenstående kapitler:
• IFRS 9: Kapitel 20 Finansielle aktiver
• IFRS 15: Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15
• IFRS 16: Kapitel 34A Leasing – IFRS 16.

12 .4 Særligt om ændring af anvendt regnskabspraksis  
ved overgang til ny regnskabsklasse
Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A, 
aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B, kan virksomheden 
benytte sig af følgende lempelser: 
• Ved indregning af aktiver, der efter reglerne i regnskabsklasse A ikke 

skulle indregnes eller skulle indregnes til et andet målegrundlag end i 
regnskabsklasse B, kan aktivets værdi på det forrige års balancedag 
anses for kostpris. Forrige års indregningsmetode og målegrundlag for 
aktivet skal oplyses i noterne. 

• For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregnings-
metoder og målegrundlag, kan sammenligningstal opgøres efter de hid-
til anvendte metoder (sammenligningstal kræves ikke ændret). 

Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A 
eller B, aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse C, kan virk-
somheden benytte sig af følgende lempelser: 
• Ved indregning af indirekte produktionsomkostninger, der kan henføres 

til et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv, jf. § 82, kan virksomhe-
den nøjes med at tillægge disse indirekte omkostninger til aktiver, der 
fremstilles fra og med regnskabsåret. 

• Indregning af udviklingsomkostninger i balancen, jf. § 83, kan ske, så 
alene forhold, der opstår fra og med regnskabsåret, indgår. 

• Indregning af finansielle leasingaktiver, jf. § 83 a, kan ske, så alene for-
hold, der opstår fra og med regnskabsåret, indgår. 

• Indregning af entreprisekontrakter efter produktionsmetoden, jf. 
§ 83 b, kan ske, så alene forhold, der opstår fra og med regnskabsåret, 
indgår. 

• For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregnings-
metoder og målegrundlag, kan sammenligningstal i resultatopgørelse 
og balance samt hoved- og nøgletalsoversigt opgøres efter de hidtil 
anvendte metoder (sammenligningstal kræves ikke ændret). 

Tilvalg af fuld IFRS for 
finansielle instrumenter

Anvendelse af  
IFRS 9, 15 og 16

Fra A til B,  
§ 22, stk. 3

Fra A eller B til C, 
§ 78, stk. 7



Kapitel 12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabs mæssige skøn og væsentlige fejl 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 243

Benytter virksomheden sig af disse mere lempelige overgangsbestemmel-
ser ved overgang til ny regnskabsklasse, skal den manglende sammenligne-
lighed anføres og begrundes konkret og fyldestgørende.

Ved overgang fra regnskabsklasse B til D gælder der ikke nogen lempelige 
overgangsbestemmelser.

Efter EY’s opfattelse fører ovenstående lempelige overgangsbestemmelser 
mellem regnskabsklasserne til forskellig regnskabspraksis for ensartede 
transaktioner, hvilket ikke synes hensigtsmæssigt. Det er især ikke hen-
sigtsmæssigt, da anvendelsen af forskellig regnskabspraksis for ensartede 
transaktioner ofte ikke kun vil have beløbsmæssig effekt i det regnskabsår, 
hvor der skiftes regnskabsklasse, men ofte også i mange år fremover. Det 
anbefales derfor virksomheder at ændre anvendt regnskabspraksis med til-
bagevirkende kraft ved overgang til ny regnskabsklasse.

Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser om, hvordan en virksom-
hed skal forholde sig, når den rykker fra en højere regnskabsklasse til en 
lavere. Derfor gælder de almindelige bestemmelser om ændring af anvendt 
regnskabspraksis i disse situationer. Virksomheder har mulighed for at 
bibeholde den hidtil anvendte regnskabs praksis ved at anvende muligheden 
for tilvalg af indregningskriterier og målemetoder fra en højere regnskabs-
klasse. Dette kan især være praktisk for virksom heder, der bevæger sig tæt 
på grænsen mellem to regnskabsklasser. I disse tilfælde kan hyppige skift i 
anvendt regnskabspraksis undgås. At der er sket tilvalg af regnskabsprak-
sis fra en højere regnskabsklasse, skal specifikt omtales i afsnittet om 
anvendt regnskabspraksis, men der er ikke krav om at omtale, hvilke enkelt-
bestemmelser der konkret er tilvalgt.

For virksomheder, der overgår fra andet regelsæt, fx IFRS eller regnskabs-
bekendtgørelsen for finansielle virksomheder, til at aflægge årsrapport 
efter årsregnskabsloven, gælder der en række lempelige overgangsregler. 
Disse er fastsat i ”Bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse 
efter årsregnskabsloven” og er nærmere beskrevet i kapitel 41 Første
gangsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

12 .5 Præsentation af praksisændringer og væsentlige fejl i 
egenkapitalopgørelsen
Den akkumulerede effekt af en ændring i anvendt regnskabspraksis skal 
præsenteres særskilt i egen kapitalopgørelsen, som det fremgår af neden-
stående eksempel. Tilsvarende gælder for en korrektion af en væsentlig 
fejl. Den akkumulerede effekt af såvel en praksisændring som en korrektion 
af en væsentlig fejl indregnes som udgangspunkt direkte på egenkapitalen 
primo regnskabsåret.  

Fra B til D

Som vi ser det

Nedrykning fra højere 
regnskabsklasse

Overgang til  
årsregnskabsloven, 
§ 51, stk. 3
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Egenkapitalopgørelse ved ændring i anvendt regnskabspraksis
 
t.kr.

Aktie-
kapital

Overført 
resultat

Foreslået 
udbytte I alt

Egenkapital 1. januar 2021, jf. årsregnskabet 500 2.911 100 3.511

Akkumuleret effekt af ændring  
i anvendt regnskabspraksis       0    -312       0    -312

Korrigeret egenkapital 1. januar 2021     500   2.599     100   3.199

Af hensyn til den talmæssige sammenhæng mellem årets egenkapitalopgø-
relse og det senest aflagte årsregnskab, bør den akkumulerede effekt af 
ændring i anvendt regnskabspraksis eller en væsentlig fejl efter EY’s opfat-
telse præsenteres særskilt, så egenkapitalen primo er i overensstemmelse 
med seneste aflagte årsrapport. Den korrigerede egenkapital præsenteres 
i en særskilt mellemtotal, der svarer til den tilpassede egenkapital, der præ-
senteres i balancen. Ovenstående fremgangsmåde vil også lette forståel-
sen af den regnskabsmæssige effekt af en praksisændring eller en væsent-
lig fejl, som kræves i henhold til § 13, stk. 3, 2. pkt. og § 52. 

12 .6 Væsentlige fejl
Fejl vedrørende tidligere år kan fx henføres til forkert anvendelse af anvendt 
regn skabs prak sis, regnefejl eller forglemmelser. Fejl er ikke ny viden om 
foretagne regn skabs mæssige skøn. Fejlen påvirker tid ligere aflagte årsrap-
porter, men sædvanligvis vil det retvisende billede ikke være væsentligt 
påvirket her af.

I nogle tilfælde kan der imidlertid være tale om fejl, der kan påvirke regn-
skabsbrugerens beslutningstagen. Der vil således være tale om fejl af en 
sådan størrelse, at regnskabsbruger ville have reageret anderledes, hvis 
fejlen havde været kendt på et tidligere tidspunkt. Disse fejl betegnes som 
væsentlige fejl. 

Væsentlige fejl omfatter ikke alene de fejl, som bevirker, at årsregnskabet 
ikke giver et retvisende billede, herunder væsentlige fejl, men også andre 
fejl, som kan medføre ændringer i regnskabsbrugerens beslutningstagen. 

 Væsentlige fejl kan være:
• Over- eller undervurdering af regnskabsposter ek sem pelvis 

netto omsætning som følge af fejl i virk som hedens it-systemer 
eller som følge af be svi gelser 

• Afskrivning på materielle aktiver med en væ sentlig forkert 
afskrivningsprocent i forhold til den rigtige procentsats i hen-
hold til det fastlagte skøn over brugstiden

• Manglende indregning af en vær di pa pir be hold ning som følge af 
en forglemmelse.  

EKSEMPEL 
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Den akkumulerede be løbs mæs sige effekt af korrektionen af væsentlige fejl 
skal indregnes direkte på egen kapitalen primo i det år, hvor den opdages og 
korrektionen foretages. Sammen ligningstallene for tidligere år skal tilpas-
ses, og den direkte indregning på egenkapitalen primo specificeres i egen-
kapitalopgørelsen. Korrektion af væsentlige fejl må ikke påvirke resultat-
opgørelsen for inde væ rende år.

Hvis der både konstateres væsentlige fejl og foretages ændring af anvendt 
regnskabspraksis for samme regnskabspost, skal korrek tionen, som følger 
af den væsentlige fejl, indregnes først på grundlag af den hidtidige regn-
skabspraksis. Først derefter kan ændring af regnskabspraksis korrigeres, jf. 
afsnit 12.3 ovenfor. Alternativt vil de beløbsmæssige effekter af henholds-
vis den væsentlige fejl og af praksisændringen ikke blive opgjort og oplyst 
korrekt.

Loven kræver, at væsentlige fejl forklares, og at der gives oplysning om den 
beløbs mæssige indvirkning på aktiver, passiver, finansielle stilling og resul-
tatet. IAS 8, der udfylder lovens rammebestemmelser, stiller krav om 
nedenstående oplysninger. I årsrapporter, der aflægges efter loven, skal 
oplysningerne medtages i no ter ne eller i rede gø relsen for anvendt regn-
skabs prak sis. 

Op lysningerne skal være fyldestgørende og om fatte:
• En beskrivelse af de(n) væsentlige fejl.
• Den beløbsmæssige indvirkning på det aktuelle regnskabsår og de år, 

der er medtaget i årsrapporten.
• Den beløbsmæssige andel af korrektionen, som ved rører regn skabs år, 

der ligger forud for de regn skabsår, sammenlignings tallene omfatter.
• At der er foretaget tilpasning af sam men lig nings tal lene for  tidligere år 

eller oplysning om årsagen til, at tilpasning i undtagelses tilfælde ikke 
har været mu lig.

Desuden skal væsentlige fejl omtales i le del ses be retningen, jf. §§ 76 a og 
99.

Hoved- og nøgletal tilpasses på samme måde som ved ændring af regn-
skabspraksis, jf. afsnit 12.3. 

Der er dog altid krav om tilpasning af sammenligningstal ved korrektion af 
væsentlige fejl. Muligheden for at undlade at tilpasse sammenligningstal for 
2.-4. foregående regnskabsår kan således ikke anvendes ved korrektion af 
væsentlige fejl.

Er der begået fejl i forbindelse med indregning og opgørelse af aktiver og 
forpligtelser, som kommer fra en virksomhedsovertagelse, kan sådanne fejl 

Primoegen kapital-
postering,  
§ 52, stk. 2

Rækkefølge af fejl  
og praksisændring

Oplysningskrav, 
§ 54

Hoved- og nøgletal

Særligt om fejl i 
overtagelsesbalance
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rettes ved modpostering på goodwill, hvis fejlen opdages inden for 12 
måneder efter overtagelsesdagen. Opdages fejlen først senere, rettes den 
efter de almindelige regler for korrektion af fejl i § 52. Se nærmere herom i 
afsnit 10.10 Efterfølgende korrektioner til overtagelsesbalancen.

12 .7 Øvrige fejl
Fejl, der ikke er væsentlige, behandles efter tilsvarende regler, som gælder 
for ændring i regnskabsmæssige skøn, og ind regnes dermed i det regn-
skabsår, hvor fejlen konstateres.

12 .8 Ændring af regnskabsmæssige skøn
På tidspunktet for udarbejdelse af årsregnskabet er der typisk en række for-
hold, hvorom der ikke eksisterer fuld viden eller sik kerhed. Udarbejdelse af 
årsregnskabet medfører der for, at der udøves skøn over det forventede for-
løb eller ud fald af fremtidige begivenheder og over den virk ning, begiven-
hederne vurderes at få på årsregnskabet.

Ændring af regnskabsmæssige skøn omfatter ændring i ledelsens vurde-
ring af det mest sandsynlige øko no mi ske forløb eller udfald af fremtidige 
begivenheder og over den effekt, disse forventes at få inden for rammerne 
af den anvendte regnskabspraksis.

Ændring af regn skabsmæssige skøn indregnes i resul tat op gø rel sen, jf. 
§ 52, stk. 1, og ændringen medtages under de aktiviteter og funk tioner, den 
vedrører.

Ved en ændring af regnskabsmæssige skøn skal ef fek ten indregnes i resul-
tatopgørelsen:
• Enten for den regnskabsperiode, hvor ændringen finder sted, hvis 

ændringen kun har indvirkning på den regn skabsperiode.
• Eller for den regnskabsperiode hvor ændringen finder sted og i frem-

tidige regnskabsperioder, hvis æn drin gen tillige har effekt herpå.

Det er EY’s opfattelse, at en ændring af et regnskabsmæssigt skøn for en 
egenkapitaltransaktion skal indregnes direkte på egenkapitalen og ikke i 
resultatopgørelsen. 

Tilbageførsler som følge af en ændring af regnskabsmæssige skøn indreg-
nes på den regnskabspost, hvor det oprindelig skøn er indregnet. 

Det kan til tider være vanskeligt at vur de re, hvorvidt der er tale om en 
ændring af anvendt regn skabspraksis eller en ændring af et regn skabs-
mæssigt skøn.

Sondringen er imidlertid vigtig, idet ændring af regnskabsmæssige skøn og 
praksisændringer regn skabs mæssigt behandles forskelligt. Ud viklingen går 

§ 52, stk. 1

Definition

Indregning ved ændring af 
regnskabsmæssige skøn 
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i retning af, at flere og flere ændringer be tragtes som ændringer i regn-
skabsmæssige skøn. 

 Ændring i regnskabsmæssige skøn kan være ændring i:
• De forventede restværdier, brugstider og dermed af skriv nings-

pe rioder for imma te rielle og materielle  aktiver
• Måling af et udskudt skatteaktiv
• Afskrivningsmetode
• Størrelsen af nettorealisationsværdien for vare be hold ninger
• Vurdering af færdiggørelsesgraden på entreprisekontrakter
• Størrelsen af forventede tab på tilgodehavender
• Størrelsen af garantiforpligtelser på solgte varer
• Størrelsen af en pensionsforpligtelse.

Ved en ændring af afskrivningsmetoden eller i skønnet over den forventede 
brugstid er der ikke mulighed for at tilbageføre allerede foretagne afskriv-
ninger. En sådan ændring medfører derimod alene, at afskrivningen fort-
sætter med en forlænget eller forkortet afskrivningsperiode eller efter en 
ændret afskrivningsmetode. Det er illustreret i nedenstående eksempel. 

 Den regnskabsmæssige behandling af en ændring i regnskabsmæs-
sigt skøn over brugs tiden på materielle aktiver kan illu streres såle-
des:

 Et aktiv erhverves primo år 1 med en skønnet brugstid på fem år og 
en skønnet scrapværdi på 0.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7

Regnskabsmæssig 
værdi, primo 200 160 120 80 40

Årets afskriv ninger 40 40 40 40 40

Regnskabsmæssig 
værdi, ultimo 160 120 80 40 0

 Den skønnede brugstid ændres ved udgangen af år 2 til syv år.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7

Regnskabsmæssig 
værdi, primo 200 160 120 96 72 48 24

Årets afskriv ninger 40 40 24 24 24 24 24

Regnskabsmæssig 
værdi, ultimo 160 120 96 72 48 24 0

 

EKSEMPEL 
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Den forventede brugstid ændres ved udgangen af år 1 til tre år.

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7

Regnskabsmæssig 
værdi, primo 200 160 80

Årets afskriv ninger 40 80 80

Regnskabsmæssig 
værdi, ultimo 160 80 0

 I alle tre situationer indregnes årets afskrivninger i resultat-
opgørelsen på sædvanlig vis. Der foretages ingen tilpasning af sam-
menligningstal vedrørende tidligere år. Den resterende regnskabs-
mæssige værdi på tidspunktet for revurdering af brugstiden forde-
les (afskrives) ud over den resterende forventede brugstid.

Ændringer til virksomhedens regnskabsmæssige skøn, der er væsentlige,  
skal forklares, hvilket efter EY’s opfattelse gøres mest hensigtsmæssigt i 
indledningen til afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Oplysningerne skal så vidt muligt omfatte:
• At der er foretaget en ændring af regnskabsmæssige skøn og forklaring 

hertil.
• Beløbsmæssig indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og 

resultatet.

Som hovedregel skal indvirkningen angives for hver skønsændring, med-
mindre skønsændringerne udspringer af det samme forhold. En række 
skønsændringer vil have størstedelen af sin virkning for fremtiden, hvilket i 
så fald bør omtales i beskrivelsen.

Det kan endvidere være hensigtsmæssigt at supplere årsregnskabets noter 
med en note om årets foretagne regnskabsmæssige skøn og vurderinger i 
lighed med kravene i IAS 1. Formålet med disse oplysninger er at give regn-
skabsbruger indsigt i de af ledelsen foretagne skøn og vurderinger med 
henblik på at give regnskabsbruger mulighed for selv at vurdere, om skøn 
og vurderinger virker fornuftige. 

Omtale af ændringer til 
regnskabsmæssige skøn,  
§ 54
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Kapitel 13  
Begivenheder efter balancedagen

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D 

Regulerende  begivenheder Indregning og måling baseret på nye oplysninger

Ikkeregulerende 
 begivenheder

HR: Oplysning om væsentlige begivenheder efter balancedagen

U: Hvis going concern-forudsætningen ikke længere er opfyldt som følge af 
begivenheder efter balancedagen, skal årsregnskabet  

udarbejdes under hensyntagen hertil

Placering af oplysninger om 
ikkeregulerende  
begivenheder

I ledelsesberetningen, 
evt. også i noterne

I noterne,  
hvis væsentlig også i ledelsesberetningen

Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser om begivenheder efter balancedagen ud over oplys-
ningskravet i noterne, jf. lovens § 98 d, og bestemmelser om indregning af foreslået udbytte og om  
oplysning om ekstraordinært udbytte udloddet efter balancedagen.

Retningslinjerne for den regnskabsmæssige behandling af begivenheder efter balancedagen skal der-
for findes i IAS 10, der vurderes at være i overensstemmelse med loven.

Oplysninger om ikke-regulerende begivenheder placeres i noterne og/eller ledelsesberetningen, jf. 
afsnit 13.9 Præsentation og oplysninger.

13 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens bestemmelser om begivenheder efter balance-
dagen skal IAS 10 Events after the Balance Sheet Date anvendes.

13 .2 Definition
Begivenheder efter balancedagen er begivenheder, såvel positive som 
negative, der indtræffer i perioden mellem balancedagen og det tidspunkt, 
hvor årsrapporten godkendes af ledelsen.

Sådanne begivenheder opdeles i:
• Regulerende begivenheder, der vedrører forhold eller situationer, der 

eksisterede på balancedagen
• Ikke-regulerende begivenheder, der vedrører forhold eller situationer 

opstået efter balancedagen.
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Der kan herudover opstå forhold mellem tidspunktet for ledelsens godken-
delse af årsrapporten og afholdelsen af generalforsamlingen. Hvis disse 
forhold er væsentlige, skal de oplyses på generalforsamlingen. Virksomhe-
den må desuden overveje, om årsrapporten i en sådan særlig situation skal 
trækkes tilbage og tilpasses disse forhold.

13 .3 Regulerende begivenheder
Virksomheder skal i årsregnskabet indarbejde effekten af regulerende begi-
venheder, som indtræffer efter balancedagen. 

En væsentlig forudsætning for, hvornår der kan være tale om en regule-
rende begivenhed, er, at begivenheden skal kunne henføres til årsregnska-
bets balancetidspunkt eller tidligere.

 IAS 10 indeholder følgende eksem pler på regulerende begivenhe-
der:

 Afgjorte retstvister og lignende, der bekræfter et forhold, der eksi-
sterer på ba lan ce   dagen, hvor virksomheden må regulere en alle-
rede indregnet hensat forpligtelse, eller at der i årsregnskabet skal 
indregnes en hensat forpligtelse i stedet for at oplyse forholdet som 
en eventualforpligtelse.  

 Oplysninger, som indikerer, at et aktiv eller en forpligtelse skal 
måles til en ændret værdi, fx:
• Varedebitor, der går konkurs, i det omfang konkursen er en 

begiven hed, der understøtter, at debitors manglende betalings-
evne sandsynligvis allerede har været til stede på balancetids-
punktet.

• Varesalg efter balancedagen, der giver nye informationer om 
netto realisationsværdier på balancetidspunktet.

• Fastlæggelse af købs- eller salgspriser for aktiver købt eller solgt 
før balancedagen.

• Fastlæggelse af overskudsdeling eller bonushensættelser til 
medarbejdere m.v., hvis virksomheden på balancedagen er for-
pligtet til sådanne betalinger.

• Opdagelse af besvigelser eller fejl opstået før balancedagen.  

13 .4 Ikke-regulerende begivenheder
Virksomheder skal ikke korrigere indregnede aktiver og forpligtelser for 
ikke-regulerende begivenheder, der indtræffer efter balance dagen. 

Til forskel for regulerende begivenheder vil ikke-regulerende begivenheder 
ofte ensidigt kunne henføres til begivenheder eller beslutninger, der foreta-
ges efter balancetidspunktet, og som derfor alene kan have regnskabsmæs-
sig effekt for det kommende regnskabsår. Væsentlige ikke-regulerende 
begivenheder skal alene oplyses i årsrapporten (i ledelsesberetningen og/
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eller noterne afhængigt af regnskabsklasse). Beskrivelsen skal som mini-
mum omfatte:
• Arten af den ikke-regulerende begivenhed
• Den finansielle virkning af begivenheden. 

 IAS 10 indeholder følgende eksempler på ikke-regulerende begiven-
 heder:
• En virksomhedssammenslutning eller salg af en dattervirksom-

hed efter balancedagen
• Annoncering af planer for ophørende aktiviteter, herunder plan 

for eller indgåelse af bindende aftaler om salg af aktiver eller 
 indfrielse af forpligtelser

• Køb eller salg af aktiver eller ekspropriation af aktiver
• Ødelæggelse af produktionsanlæg, fx som følge af brand
• Annoncering eller iværksættelse af en omstrukturering
• Kapitalforhøjelser eller kapitalnedsættelser
• Ændringer i børs- og valutakurser efter balancedagen
• Ændringer i markedsvilkår for aktiver
• Afgivelse af garantier
• Retstvister vedrørende transaktioner foretaget efter balan ce-

dagen
• En debitors konkurs, hvis konkursen er relateret til et forhold, 

der er opstået efter balancedagen. Eksempelvis en konkurs 
opstået som en følge af en brand i et produktionsanlæg.

Vedtagelse af ændringer i skatteprocenter eller skattelovgivning efter 
balancedagen, som alene har påvirkning på fremtidige regnskabsår, er også 
en ikke-regulerende begivenhed. Se afsnit 27.7 Måling af udskudt skat for 
yderligere om ændringer i skatte procenter eller skattelovgivning. 

 En virksomhed indgår en forpligtende købsaftale om levering af en 
stor mængde tømmer til en fast aftalt pris i december måned. Virk-
somheden har kalenderåret som regnskabsår. Ved en orkan primo 
januar efter balancedagen ødelægges en del skove, og som følge af 
dette opstår et prisfald på markedet for tømmer pga. overkapacitet 
på markedet. Prisfaldet medfører, at virksomheden kun kan sælge 
det erhvervede tømmer med tab.

Der skal i dette tilfælde skelnes mellem et generelt prisfald og prisfald, der 
opstår på grund af specifikke hændelser efter balancedagen. Da prisfaldet 
i ovenstående situation formentlig kan henføres til en specifik hændelse, 
der er indtruffet efter balancedagen, vil der være tale om en ikke-regule-
rende begivenhed. 

Forholdet skal, hvis det er væsentligt for forståelsen af årsregnskabet, i ste-
det omtales i noterne og ledelsesberetningen som en ikke-regulerende 
be givenhed efter balancedagen. 

EKSEMPEL 
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Et generelt prisfald på en bindende købsaftale, der er indgået i regnskabs-
året og som medfører, at et fremtidigt salg alene kan ske med tab, vil med-
føre indregning af en tabsgivende kontrakt, jf. omtale i afsnit 26.6 Særligt 
om tabsgivende kontrakter.

13 .5 Begivenheder efter balancedagen i relation til  
going concern-forhold
En virksomhed må efter IAS 1 og IAS 10 ikke udarbejde årsregnskabet ud 
fra en forudsætning om going concern, hvis ledelsen efter balancedagen 
beslutter, at virksomheden skal likvideres eller ophøre med sin drift, eller 
ledelsen vurderer det som urealistisk, at virksomheden kan fortsætte drif-
ten. 

En forringelse af driftsresultatet og virksomhedens finansielle stilling efter 
balancedagen kan betyde, at årsregnskabets grundlæggende forudsætning 
om going concern ikke længere er opfyldt, og at årsregnskabet derfor må 
udarbejdes under hensyntagen hertil. 

Hvis virksomhedens ledelse efter balancedagen, men inden godkendelse af 
årsrapporten, træffer beslutning om at træde i solvent likvidation, betyder 
det ligeledes, at lovens grundlæggende forudsætning om going concern 
ikke længere er opfyldt, hvorfor årsregnskabet skal udarbejdes under hen-
syntagen hertil. Beslutninger truffet efter balancedagen betragtes normalt 
som ikke-regulerende begivenheder, men da der her er tale om en beslut-
ning, som ændrer ved forudsætningen om going concern, anses beslutnin-
gen som en regulerende begivenhed. Det betyder, at årsregnskabet aflæg-
ges efter realisationsprincippet, hvor aktiver og forpligtelser måles til de 
værdier, som de forventes at kunne realiseres til.

13 .6  Særligt om klassifikation af gældsforpligtelser
Misligholdelse af gældsforpligtelser eller genforhandling af låneaftaler kan 
medføre ændring i klassifikationen af gældsforpligtelser som kort- eller 
langfristet gæld. Denne vurdering er alene relevant for gældsforpligtelser, 
hvor det specifikt fremgår af låneaftalen, at der er aftalt afvikling af gælden 
ud over 12 måneder efter balancedagen. Gældsforpligtelser, hvor der spe-
cifikt er aftalt afvikling af gælden inden for de kommende 12 måneder efter 
balancedagen, eller hvor der ikke foreligger en konkret aftale om afvikling, 
skal altid klassificeres som kortfristet gæld. 

Det er som udgangspunkt de gældende specifikke lånevilkår på balanceda-
gen, der afgør klassifikationen af gældsforpligtelser som kort- eller langfri-
stede lån. 

Klassifikationen af gældsforpligtelser, hvor der i den specifikke låneaftale er 
aftalt en afvikling af gælden over mere end 12 måneder efter balanceda-
gen, afhænger endvidere af, hvorvidt eventuelle lånebetingelser er over-

Forringet finansiel stilling

Beslutning om  
solvent likvidation
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holdt, om banken har opsagt låneengagementet, eller om der er indgået 
nye aftaler med långiver. Klassifikationen fremgår af nedenstående tabel. 

Overholdelse af 
 lånebetingelser Aftalegrundlag med banken Klassifikation

Der foreligger ingen 
misligholdelse af 
lånebetingelser

De almindelige forretningsbetingelser 
giver mulighed for, uden yderligere 
betingelser, at opsige lånet med kort 
varsel.

Långiver har på regnskabsaflæggelses-
tidspunktet ikke opsagt engagementet.

Lang1,2

De almindelige forretningsbetingelser 
giver mulighed for, uden yderligere 
betingelser, at opsige lånet med kort 
varsel.

Långiver har inden regnskabsaflæggel-
sestidspunktet opsagt engagementet. 

Kort

Der foreligger 
 misligholdelse før 
eller på balance
dagen

Der er ikke indgået aftale med långiver 
om fastholdelse af den oprindelige 
afvikling.

Kort

Der er indgået aftale med långiver før 
eller på balancedagen om fastholdelse 
af den oprindelige afvikling.

Lang2

Der er indgået aftale med långiver 
efter balancedagen, men inden 
regnskabs aflæggelsestidspunktet, om 
fastholdelse af den oprindelige afvik-
ling.

Kort

Der foreligger 
 misligholdelse efter 
balancedagen, men 
inden regnskabs
aflæggelses
tidspunktet

Der er ikke inden regnskabsaflæggel-
sestidspunktet indgået aftale med 
långiver om fastholdelse af den oprin-
delige afvikling.

Lang2,3

Der er inden regnskabsaflæggelses-
tidspunktet indgået aftale med långiver 
om fastholdelse af den oprindelige 
afvikling.

Lang2,3

1) Der skal i relation til lånets almindelige forretningsbetingelser foretages en vurdering 
af sandsynligheden for, at lånet vil blive opsagt indenfor de kommende 12 måneder 
efter balancedagen. Præsentation som langfristet gæld kan opretholdes, hvis opsi-
gelse vurderes som usandsynlig.

2) Den del af den langfristede gæld, der i henhold til den specifikke låneaftale forfalder 
inden 12 måneder, skal altid klassificeres som kortfristet gæld.

3) Hvis misligeholdelsen af gældsforpligtelsen betyder, at virksomheden ikke længere 
betragtes som going concern, er der tale om en regulerende begivenhed, som medfø-
rer, at gælden skal klassificeres som kortfristet gæld.

 

Ovenstående bør efter EY’s opfattelse give anledning til overvejelser om, 
hvornår virksomheden mest hensigtsmæssigt skal genforhandle og refi-
nansiere sine låneaftaler. For at opretholde et lån som langfristet er det et 
krav, at virksomheder på balancedagen har en ubetinget ret til at udskyde 
indfrielse af et lån i mere end 1 år.

For yderligere om lang- og kortfristede gældsforpligtelser henvises til afsnit 
14.5 Langfristede eller kortfristede forpligtelser.

Som vi ser det
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13 .7  Særligt om førtidig indfrielse af langfristet gæld
Når en virksomhed efter balancedagen frivilligt foretager en førtidig afbe-
taling eller indfrielse af en langfristet gæld, ændrer dette ikke på klassifika-
tion af gælden eller det pågældende afdrag i balancen. Regnskabsposterne 
skal stadig opføres som langfristet gæld, da det er forfaldstidspunktet, som 
er afgørende for klassifikationen, og da en førtidig indfrielse efter balance-
dagen betragtes som en ikke-regulerende begivenhed.

Et selskab, som har balancedag den 30. september 2021, kan på balance-
dagen have to skatteforpligtelser. Både en skyldig skat for regnskabsåret 
2019/20, som forfalder til betaling i november 2021 samt en skyldig skat 
for regnskabsåret 2020/21, som først forfalder til betaling i november 
2022. I regnskabet med balancedag den 30. september 2021 skal først-
nævnte klassificeres som kortfristet gæld, mens sidstnævnte skal klassifice-
res som langfristet gæld. Det gælder også, selvom selskabet vælger at 
betale begge skatteforpligtelser i november 2021.

Hvis en virksomhed vælger at beholde de indefrosne feriepenge hos sig 
selv, indtil Lønmodtagernes Feriemidler (fonden) kræver disse indbetalt, 
skal denne indefrysningsforpligtelse i udgangspunktet klassificeres som 
langfristet gæld. I takt med at medarbejderne når pensionsalderen, og fon-
den derfor opkræver indbetaling af en del af feriemidlerne, præsenteres 
denne del af midlerne dog som kortfristet gæld.

Virksomheden kan til enhver tid ændre beslutningen om at beholde ferie-
midlerne i eget regi og frivilligt indbetale en del af eller hele sin indefrys-
ningsforpligtelse til fonden. Hvis en sådan frivillig indbetaling af en langfri-
stet indefrysningsforpligtelse først sker efter balancedagen, ændres klassi-
fikationen i balancen som langfristet gæld ikke. Heller ikke selvom den frivil-
lige indbetaling sker inden tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, idet der 
er tale om en ikke-regulerende begivenhed.

13 .8  Særligt om forholdet til eventualforpligtelser og eventualaktiver
Der eksisterer også i forhold til begivenheder efter balancedagen en asym-
metri vedrørende indregning af eventualforpligtelser og eventualaktiver. 

En begivenhed, der indtræffer efter balancedagen, og som bekræfter et 
forhold, der eksisterede på balancedagen, betragtes som en regulerende 
begivenhed for en eventualforpligtelse, hvilket betyder, at der indregnes en 
hensat forpligtelse eller en forpligtelse på balancedagen – i stedet for en 
oplysning som en eventualforpligtelse.

I modsætning hertil vil en begivenhed, der indtræffer efter balancedagen, 
som bekræfter et forhold, der eksisterede på balancedagen, anses som en 
ikke-regulerende begivenhed for eventualaktiver, hvorfor forholdet først 
indregnes i det regnskabsår, hvor den bekræftende begivenhed indtræffer.

Eksempel 
– skatteforpligtelse  

Eksempel 
– indefrysningsforpligtelse

Eventualforpligtelser 
– regulerende

Eventualaktiver 
– ikke-regulerende
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13 .9 Præsentation og oplysninger
Hvis der efter balancedagen fremkommer oplysninger om forhold, som 
eksisterede på balancedagen (regulerende begivenheder), skal virksomhe-
den opdatere årsregnskabet i henhold til disse nye oplysninger. En opdate-
ring vil ofte, ud over tilpasning af indregning og måling af aktiver og forplig-
telser, omfatte en omtale i ledelses beretningen eller i noterne til årsregn-
skabet.

Hvis en ikke-regulerende begivenhed er af en sådan betydning, at mang-
lende oplysning herom i årsrapporten vil påvirke regnskabs brugernes 
mulighed for at foretage hensigtsmæssige økonomiske beslutninger base-
ret på årsrapporten, skal virksomheder i regnskabsklasse C og D i noterne 
for hver kategori af væsentlige ikke-regulerende begivenheder give oplys-
ninger om arten af begivenheden og den finansielle virkning heraf, jf. 
§ 98 d. 

Hvis virksomheden kan give en beløbsmæssig indikation på den finansielle 
indvirkning af den indtrufne begivenhed, skal den oplyses. Det vil efter 
omstændighederne ikke altid være muligt. Kravet om ”den finansielle ind-
virkning” skal ikke forstås så snævert, at oplysningskravet kun gælder, hvis 
beløbet kan opgøres præcist. Oplysningen skal derfor også gives, selvom 
det alene er muligt at skrive, at beløbet udgør ”maksimalt xx”, ”i hvert fald 
yy” eller i intervallet xx-yy”. Kendes det præcise beløb, skal det altid oply-
ses.

Hvis en oplysning om en begivenhed efter balancedagen er væsentlig for 
forståelsen af årsrapporten, bør oplysningen ligeledes anføres i ledelsesbe-
retningen. Dette skyldes hensynet til lovens kvalitetskrav, om fx relevans, 
og at ledelsesberetningen selvstændigt skal opfylde lovens krav om en ret-
visende redegørelse. Oplysningen i ledelsesberetningen kan eventuelt 
gives sammen med en henvisning til noten.

Virksomheder i regnskabsklasse B skal som udgangspunkt oplyse om 
væsentlige begivenheder efter balancedagen i ledelsesberetningen. Da års-
regnskabet i sig selv (ekskl. ledelsesberetningen) skal give et retvisende bil-
lede, kan det efter omstændighederne være nødvendigt at give de samme 
oplysninger i noterne.

Ud over lovens generelle regler om den regnskabsmæssige behandling af 
begivenheder efter balancedagen, indeholder loven specifikke bestemmel-
ser om udbytte efter balancedagen. Foreslået udbytte skal vises i resultat-
disponeringen og indregnes som en særskilt post under egenkapitalen, 
mens ekstraordinært udbytte udloddet efter balancedagen skal oplyses i 
årsregnskabet (i tilknytning til resultatdisponeringen og/eller under egen-
kapitalopgørelsen).

Regulerende begivenheder

Ikke-regulerende  
begivenheder 
– klasse C og D

Ikke-regulerende  
begivenheder 
– klasse B

Udbytte efter  
balancedagen, 
§§ 31 og 95 a
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Kapitel 14  
Generelt om balancen

Virksomheder skal i overensstemmelse med lovens skemakrav udarbejde en balance med aktiver 
opdelt på hovedgrupperne anlægsaktiver og omsætningsaktiver samt passiver opdelt på hovedgrup-
perne kort- og langfristede gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser og egenkapital. 

Virksomheder kan alternativt vælge at anvende et IFRS-tilpasset balanceskema, hvor aktiverne er 
opdelt på hovedgrupperne kort- og langfristede aktiver, og hvor passiver er opdelt på hovedgrupperne 
kort- og langfristede forpligtelser og egenkapital.

Det er valgfrit, hvilket balanceskema virksomheden vælger at anvende. Lovens krav til konsistens gør 
imidlertid, at virksomheder alene kan skifte mellem lovens balanceskemaer, når anvendelse af et andet 
skema bedre giver et retvisende billede af virksomhedens balance. Valg af et andet balanceskema 
anses for at være en ændring af regnskabspraksis, hvor sammenligningstal for tidligere år skal tilpas-
ses det nye balanceskema. 

Balanceskemaerne er for begges vedkommende opstillet i omvendt likviditetsorden, hvormed de mest 
likvide regnskabsposter anføres nederst i skemaerne.    
 

14 .1 Fortolkningsbidrag
Som relevant fortolkningsbidrag til lovens bestemmelser om balancen kan 
med fordel hentes inspiration i IAS 1 Presentation of Financial Statements. 

14 .2 Balancen
Et af formålene med loven er at sik re, at årsregnskaber aflægges efter det 
vær di ba se re de regn skabs koncept, der sigter mod at opgøre virk som-
hedens reelle værdier. Her spiller balancen en frem træ dende rolle. 

En balance består af aktiver, forpligtelser og egenkapital, der skal vises i 
skematisk form. Skemakravene fremgår af lovens bilag 2. Balancen opstil-
les enten efter skema 1, hvor aktiver opdeles i følgende hovedgrupper: 
anlægsaktiver og omsætningsaktiver, eller skema 2 (IFRS-tilpasset), hvor 
aktiver opdeles i følgende hovedgrupper: langfristede og kortfristede akti-
ver. Under passiverne er den væsentligste forskel mellem de to skemaer, at 
skema 1 indeholder en hovedgruppe for hensatte forpligtelser, hvorimod 
skema 2 forudsætter, at hensatte forpligtelser præsenteres som henholds-
vis kortfristet eller langfristet gæld. 

Balancen skal opfylde 
skemakravene,  
§ 23
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Loven tillader ikke yderligere opdeling eller specifikation i forhold til balan-
ceskemaernes hovedgrupper. 

De enkelte hovedgrupper, fx anlægsaktiver, kan være opdelt yderligere i 
romertalsposter, som for anlægsaktiverne består af henholdsvis immateri-
elle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Loven tillader heller ikke yder-
ligere opdeling eller specifikation i forhold til balanceskemaernes romer-
talsposter. 

For hver hovedgruppe og for hver romertalspost skal der vises en sammen-
tælling, der afspejler summen af de underliggende poster.

Loven giver visse tilpasningsmuligheder i relation til balanceskemaernes 
araberstalsposter, som de enkelte romertalsposter er opdelt i.

Det er tilladt at foretage følgende tilpasninger:
• Arabertalsposter kan opdeles yderligere.
• Nye arabertalsposter kan og skal tilføjes under forudsætning af, at 

deres indhold ikke er dækket af en eksisterende skemapost.
• Arabertalsposter kan sammendrages, hvis sammendraget fremmer 

overskueligheden.

Det er dog i udgangspunktet ikke tilladt at ændre rækkefølgen af posterne i 
skemaerne, hverken for hovedgrupper, romertals- eller arabertalsposter.

Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskuelig heden, 
skal anføres særskilt i noterne med tilhørende sammenligningstal. Sam-
mendragning skal altid ske under hensyn til lovens modregningsforbud, 
hvorfor det som hovedregel ikke er tilladt at sammendrage en aktivpost 
med en passivpost eller en omkostningspost med en indtægtspost.

Endelig er der mulighed for at tilpasse opstilling og benævnelsen af araber-
talsposter, når virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet. Det kan 
fx være nødvendigt for holdingselskaber, ejendomsselskaber, finansielle 
virksomheder, rederier m.v. Behovet for tilpasning vil oftest være størst i 
resultatopgørelsens linjer for primære aktiviteter.

Sammenligningstal skal anføres i balancen. Poster, der udgør nul både i 
regnskabsåret og sammenligningsåret, kan udgå. Er posterne ikke direkte 
sammenlignelige med sidste års poster, skal sam menligningstal tilpasses. 
Tilpasning kan dog undlades, hvis den manglende sammenlignelighed skyl-
des ændringer i virksomhedens aktiviteter. Hvis det ikke er muligt at til-
passe sammenligningstal, skal det tydeligt beskrives og oplyses.

De faste skemaer har til formål at sikre størst mulig sammenlignelighed i en 
virksomheds årsrapport fra det ene år til det andet og mellem forskellige 
virksomheder. Regnskabsskemaerne er ligeledes de samme på tværs af 

Hovedgrupper

Romertalsposter

Visse tilpasnings-
muligheder for araber-
stalsposter,  
§ 23

Sammendragning,  
§ 66

§ 23, stk. 4

Sammenligningstal,  
§ 24

Ændring af  
regnskabsskema
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regnskabsklasser. Virksomhedens valg af regnskabsskema må ikke uden 
videre ændres, medmindre særlige forhold tilsiger det, fx ved ændringer i 
virksomhedens aktiviteter eller ved indgåelse i en ny koncernforbindelse. 
Skemaskift skal begrundes og behandles som en ændring i anvendt regn-
skabspraksis, hvor sammenligningstal tilpasses, og hvor der oplyses om 
skemaskiftet. 

14 .3  Aktiver og forpligtelser
Aktiver og forpligtelser defineres i loven således:

 Aktiver er ressourcer, som er under virksomhedens kon trol som et 
resultat af tidligere begivenheder, og hvor fra fremtidige økonomi-
ske fordele forventes at til flyde virksomheden.

 Forpligtelser er eksisterende pligter for virk som he  den opstået som 
resultat af tidligere be gi ven he der, og hvis indfrielse forventes at 
medføre afståelse af frem tidige økonomiske fordele.

For yderligere omtale af definitionen på aktiver og forpligtelser hen vises til 
kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten.

14 .4 Klassifikation af aktiver
Anlægsaktiver er i bilag 1 til loven defineret som aktiver, der er bestemt til 
vedvarende eje eller brug for virksomheden. Omsætningsaktiver er nega-
tivt afgrænset fra anlægsaktiver ved at være aktiver, der ikke er anlægsak-
tiver. 

Det er således formålet med besiddelsen eller brugen af aktivet, der afgør, 
om det er et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv. Hvis formålet med besid-
delsen ændres, kan en overførsel mellem de to kategorier finde sted, lige-
som det kan være relevant med en omplacering i et koncernregnskab, hvis 
formålet på koncernniveau er anderledes end for det enkelte selskab.

Hvis virksomheden i stedet vælger at anvende det IFRS-tilpassede balan-
ceskema, lægges der mere vægt på det tidsmæssige aspekt, og der tages 
udgangspunkt i definitionen på kortfristede aktiver. Langfristede aktiver 
afgrænses modsætningsvis negativt derfra. Der lægges således primært 
vægt på, hvornår aktiver forventes realiseret. 

I henhold til lovens bilag 1 C er kortfristede aktiver defineret således:

 Et aktiv skal klassificeres som et kortfristet aktiv, hvis et af følgende 
kriterier er opfyldt:
• Forventes realiseret eller besiddes med salg eller forbrug for 

øje, som led i virksomhedens sædvanlige driftscyklus.
• Primært besiddes med handel for øje.
• Forventes realiseret inden for 12 måneder efter balancedagen. 

Definition af aktiver

Definition af forpligtelser

Anlægs- og  
omsætningsaktiver 
– skema 1

Ændring i formålet

Kort- og langfristede  
aktiver 
– skema 2 (IFRS-tilpasset)

Kortfristede aktiver
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• Er i form af likvide midler, medmindre det er underlagt en 
begrænsning, som gør, at det ikke kan omsættes eller anvendes 
til at indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter balanceda-
gen. 

 Alle andre aktiver skal klassificeres som langfristede aktiver.

Hvis blot ét af kriterierne er opfyldt, betragtes aktivet som kortfristet.

I henhold til lovens definition på anlægsaktiver er et udskudt skatte aktiv at 
anse som et omsætningsaktiv, da aktivet ikke er bestemt til vedvarende eje 
eller brug. Modsætningsvis anses et udskudt skatteaktiv som et langfristet 
 aktiv ved anvendelse af det IFRS-tilpassede balanceskema, hvor aktiver 
opdeles i kort- og langfristede aktiver.

En virksomheds sædvanlige driftscyklus er tiden mellem anskaffelsen af 
materialer, som indgår i en proces, og disses realisation i likvider eller et 
finansielt instrument, som uden hindringer kan konverteres til likvider. 

Omsætningsaktiver omfatter typisk varebeholdninger og tilgode havender 
fra salg og tjenesteydelser, som sælges, forbruges og realiseres som et led 
i den normale driftscyklus, selv når de ikke forventes realiseret inden 12 
måneder efter balancedagen. Værdipapirer klassificeres som omsætnings-
aktiver, hvis de er erhvervet med henblik på handel eller reelt har en funk-
tion som likviditet ved at indgå i virksomhedens løbende likviditetsstyring.

Tilgodehavender, der er omsætningsaktiver, men som forfalder til betaling 
mere end et år efter balance dagen, anses som langfristede. Sådanne akti-
ver kan efter § 26 enten vælges præsenteret som særskilte poster for hver 
relevant arabertalspost eller inden for linjen, alternativt kan der i stedet 
gives oplysninger om den langfristede andel i tilknytning til de relevante 
omsætningsaktiver i noterne til årsregnskabet.

14 .5 Langfristede eller kortfristede forpligtelser
Forpligtelser, der forfalder til betaling inden for 12 måneder efter regn-
skabsårets udløb, er kortfristede. Det betyder, at det pr. balancedagen skal 
vurderes, om forpligtelsen forfalder inden for et år. Andre forpligtelser 
anses for langfristede. 

I henhold til IAS 1 er kortfristede forpligtelser defineret således:

 En forpligtelse skal klassificeres som kortfristet, hvis den
• forventes indfriet i virksomhedens normale driftscyklus, 
• primært besiddes med henblik på handel, 
• forfalder til betaling inden for 12 måneder efter balancedagen 

eller, 

Langfristede aktiver

Udskudte skatteaktiver

Virksomhedens 
 sædvanlige driftscyklus

Omsætningsaktiver

Langfristede 
 omsætningsaktiver,  
§ 26

Kortfristede  forpligtelser, 
§ 26, stk. 2

IAS 1
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• hvis virksomheden ikke besidder en ubetinget ret til at udskyde 
beta lingen af en forpligtelse i mindst 12 måneder efter balance-
dagen. 

 Alle andre forpligtelser skal i henhold til IAS 1 klassificeres som 
langfristede forpligtelser.

Hvis skema 1 anvendes, vil der ikke være fuldstændig symmetri mellem på 
den ene side anlægs- og omsætningsaktiver og på anden side kort- og lang-
fristede forpligtelser. Visse forpligtelser, såsom leverandørgæld og anden 
gæld, opstår som led i virksomhedens normale driftscyklus, men forfalder 
samtidig til betaling mere end 12 måneder efter balancedagen. I praksis ses 
det, at disse driftsrelaterede forpligtelser alligevel klassificers som kortfri-
stede, selvom det nøgternt set er forfaldstidspunktet, der er afgørende.

Nogle kortfristede forpligtelser indfries ikke som et led i virksomhedens 
driftscyklus, men forfalder til betaling inden 12 måneder efter balanceda-
gen. Eksempler herpå er den kortfristede del af rentebærende gæld, drifts-
kreditter, indkomstskatter og andre forpligtelser, som ikke er leverandør-
gæld. Rentebærende forpligtelser, som ikke forfalder til betaling inden for 
12 måneder, klassificeres som langfristede forpligtelser. 

I praksis vil kassekreditter sjældent opfylde kriterierne for at kunne præsen-
teres som langfristet gæld. Det skyldes, at der for disse sjældent er aftalt et 
forfaldstidspunkt, samt at de kan forlanges betalt på bankens anfordring.

En virksomhed skal klassificere en rentebærende forpligtelse som kortfri-
stet, når gælden forfalder til betaling inden 12 måneder efter balanceda-
gen, selvom
• den oprindelige frist for betaling omfattede en periode på mere end 12 

måneder, 
• virksomheden har til hensigt at refinansiere gælden med en løbetid, der 

overstiger 12 måneder, og 
• dette understøttes af en bindende aftale om refinansiering eller omlæg-

ning af gældsforpligtelsen, som er indgået efter balancedagen, men 
inden aflæggelse af årsrapporten. 

Se mere om klassifikation af kortfristede og langfristede lån i afsnit 13.6 
Særligt om klassifikation af gældsforpligtelser, der beskriver situationer, 
hvor manglende overholdelse af låneaftaler kan medføre ændret klassifika-
tion af gældsforpligtelser.

Når en virksomhed efter balancedagen frivilligt foretager en førtidig indfri-
else af en langfristet gæld, ændrer dette ikke på klassifikation af gælden 
som langfristet gæld i balancen. Det skyldes, at det er forfaldstidspunktet, 
som er afgørende for klassifikationen, og at en førtidig indfrielse efter 
balancedagen betragtes som en ikke-regulerende begivenhed. Ligeledes 

Kassekreditter

Særligt om  rentebærende 
 forpligtelser

Førtidig indfrielse af  
langfristet gæld
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har heller ikke ledelsens hensigt om at foretage en førtidig indfrielse af gæl-
den nogen betydning for klassifikationen, da forfaldstidspunktet som nævnt 
er det afgørende. Se mere i afsnit 13.7 Særligt om førtidig indfrielse af lang
fristet gæld, hvor der også er eksempler for skatteforpligtelser og indefrys-
ningsforpligtelsen. 

14 .6 Hensatte forpligtelser
Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller afviklingstids-
punkt, skal klassificeres som en særskilt romertalspost benævnt “Hensatte 
forpligtelser“. Der henvises til kapitel 26 Hensatte forpligtelser, eventualfor
pligtelser og eventualaktiver for nærmere omtale.

Lovens præsentationskrav for hensatte forpligtelser som en særskilt romer-
talspost findes ikke tilsvarende i IFRS og dermed heller ikke ved anvendelse 
af det IFRS-tilpassede balanceskema. Hensatte forpligtelser skal derfor i 
henhold til lovens balanceskema 2 klassificeres som henholdvis kort- eller 
langfristede forpligtelser efter, hvornår de hensatte forpligtelser forfalder.

14 .7 Egenkapital
Loven indeholder ingen specifik definition på egenkapital. IASB’s Concep-
tual Framework indeholder en definition, der dog alene baserer sig på 
balancens øvrige elementer. Egenkapital er her defineret som forskellen 
 mellem indregnede aktiver og indregnede forpligtelser. Selvom egenkapita-
len defineres som en residualpost, skal den specificeres i en række romer-
tals- og arabertalsposter, der viser, hvor disponibel egenkapitalen er, og 
hvordan den er fremskaffet. For yderligere omtale af egenkapital henvises 
til afsnit 21.3 Klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumen
ter samt kapitel 25 Egen kapital.

I koncernregnskabet består egenkapitalen af et sammendrag af egenkapi-
talen i alle de koncernvirksomheder, som indgår i konsolideringen, hvoref-
ter der foretages eliminering af de relevante forhold. Hvis dattervirksomhe-
derne ikke ejes fuldt ud, opstår der minoritetsinteresser, som anses som en 
del af egenkapitalen i koncernregnskabet, og som skal præsenteres i en 
særskilt post under koncernens egenkapital. Se mere om minoritetsinteres-
ser i koncernregnskabet i afsnit 9.10 Køb og salg af minoritetsinteresser.

14 .8 Ophørende aktiviteter
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i én linje i henholdsvis resultat-
opgørelse, aktiver og forpligtelser særskilt præsentere de væsentlige akti-
viteter, der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, 
medmindre ophørende aktiviteter ikke kan udskilles fra virksomhedens 
øvrige aktiviteter. 

I forhold til særskilt præsentation af aktiver og forpligtelser tilknyttet en 
ophørende aktivitet i balancen, vil kravet alene være relevant, indtil de 
ophørende aktiviteter er afhændet, lukket eller opgivet. I resultatopgørel-

IAS 1

Koncernregnskab og  
minoritetsinteresser

§ 80, stk. 1
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sen vil der stadig være krav om særskilt præsentation, når aktiviteten er 
ophørt i løbet af året.

Loven stiller specifikke krav om præsentation af og oplysninger om ophø-
rende aktiviteter, dog uden at der i balanceskemaerne er angivet særskilte 
skemaposter til formålet.

Se mere om ophørende aktiviteter, herunder eksempel på præsentation af 
ophørende aktiviteter i balancen, i afsnit 28.6 Ophørende aktiviteter.

14 .9 Andre praktiske klassifikationsudfordringer
Periodeafgrænsningsposter
Virksomheder skal særskilt præsentere periodeafgrænsningsposter under 
henholdsvis aktiver og forpligtelser. Ved vurderingen af om der er tale om 
et tilgodehavende, en gældsforpligtelse eller en periodeafgrænsningspost, 
som skal indregnes i årsregnskabet, skal der tages stilling til nedenstående 
forhold.

Indtægter, der vedrører indeværende regnskabsår, men som først forfalder 
til betaling efter balancedagen, skal klassificeres som tilgodehavender, 
mens omkostninger, der vedrører indeværende regnskabsår, men som skal 
betales i efterfølgende år, skal klassificeres som gældsforpligtelser.

Indbetalinger, der er modtaget på balancedagen, men som vedrører frem-
tidige indtægter i de efterfølgende år, skal klassificeres som periodeaf-
grænsningsposter under forpligtelser, mens udbetalinger, der er foretaget 
på balancedagen, som vedrører fremtidige omkostninger, skal klassificeres 
som periodeafgrænsningsposter under aktiver.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver vil typisk bestå af forudbetalin-
ger for omkostninger i form af fx husleje og forsikringer. Forudbetalinger 
for varer skal derimod klassificeres som en særskilt post i balancen under 
varebeholdninger, mens forudbetalinger vedrørende materielle og immate-
rielle anlægsaktiver skal klassificieres som særskilte poster herunder.

Loven tager ikke specifikt stilling til, hvordan fremtidige indtægter og 
omkostninger, hvor der på balancedagen alene er udarbejdet en faktura, 
men hvor der ikke er foretaget betaling, skal præsenteres i årsregnskabet. 
IASB’s begrebsramme definerer, at der regnskabsmæssigt vil være tale om 
en såkaldt ”executory”-aftale, der ikke skal indregnes i balancen, så længe 
ingen af parterne har leveret noget i henhold til den indgåede aftale, dvs. 
hverken en vare eller en tjenesteydelse eller alternativt foretaget en beta-
ling. Har en af parterne i en aftale leveret noget i henhold til aftalen, vil der 
være basis for indregning af et aktiv og/eller en forpligtelse. Definitionen på 
et aktiv henholdsvis en forpligtelse anses dog for at være opfyldt på det 
tidspunkt, hvor en faktura forfalder til betaling.

Præsentation af  
ophørende aktiviteter

Klassifikation af periode-
afgrænsningsposter

Tilgodehavender og  
gældsforpligtelser

Periodeafgrænsnings-
poster under aktiver og 
forpligtelser

Forudbetalinger for  
aktiver

Forudfaktureringer 
– en regnskabsmæssig  
nullitet
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Efter EY’s opfattelse skal fremtidige indtægter og omkostninger, hvor der 
på balancedagen ikke er foretaget nogen betaling, udeholdes fra balancen, 
idet sådanne ”transaktioner” i regnskabsmæssig henseende reelt udgør en 
nullitet. Præsentation som periodeafgræsningspost vil ikke være reel, så 
længe der ikke er foretaget en betaling.

Indregning af sådanne transaktioner vil oppuste virksomhedens balance, 
idet der både medtages en periodeafgrænsningspost (forudbetaling) og et 
tilgodehavende eller en gældsforpligtelse.

I praksis kan kravet om udeholdelse dog medføre systemmæssige udfor-
dringer i forhold til forretningsgange, interne kontroller, debitor/kreditorsy-
stemer og momsafregning, herunder særligt i forhold til fuldstændigheden 
af virksomhedens registreringer, men også i forhold til systemers mang-
lende evne til at identificere og eliminere sådanne transaktioner fra balan-
cen til brug for årsregnskabet. I vurderingen af, om transaktioner skal ude-
holdes fra balancen, bør der derfor tages hensyn til forholdets væsentlig-
hed.

Anden gæld
Anden gæld omfatter virksomhedens gæld til offentlige myndigheder, her-
under moms og A-skat m.v. samt medarbejderforpligtelser som fx feriepen-
geforpligtelser. Anden gæld indeholder som hovedregel gæld, der er fastsat 
ved lov og anden gæld udgør derfor ikke en finansiel gældsforpligtelse, da 
der ikke er tale om en aftalemæssig ret. Dette medfører også, at anden 
gæld efterfølgende måles til nettorealisationsværdi, jf. § 36, og ikke til 
amortiseret kostpris, som finansiel gæld, jf. § 37. 

I praksis ses, at fx skyldige omkostninger og gæld til nærtstående parter 
ofte klassificeres som anden gæld. En sådan klassifikation som anden gæld 
er imidlertidig ikke korrekt, da både skyldige omkostninger og gæld til nært-
stående parter udgør en aftalemæssig ret og derfor vil være en finansiel 
gæld, der skal måles til amortiseret kostpris. Skyldige omkostninger bør 
derfor klassificeres som leverandørgæld, og gæld til nærtstående parter 
bør præsenteres som en særskilt regnskabspost, fx gæld til virksomheds-
deltager. 

Indefrysningsforpligtelse
De indefrosne feriemidler for overgangsperioden efter ferieloven 2020 kan 
virksomheden enten vælge at beholde i eget regi, eller de kan vælge helt 
eller delvist at indbetale dem til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden).

Hvis virksomheden beholder dem i eget regi, har virksomheden som 
udgangspunkt en ubetinget ret til at udskyde betaling af gældsforpligtelsen, 
når der bortses fra medarbejdere, der forlader arbejdsmarkedet. De inde-
frosne midler vil derfor være en langfristet gældsforpligtelse, bortset fra 
den del af gælden, der forfalder inden for de kommende 12 måneder. 

Som vi ser det

Langfristet forpligtelse
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Indefrysningsforpligtelsen kan regnskabsmæssigt klassificeres efter to 
metoder i balancen. Enten som en medarbejderforpligtelse eller som en 
finansiel forpligtelse.

Efter EY’s opfattelse kan indefrysningsforpligtelsen behandles efter begge 
metoder. På den ene side kan forpligtelsen betragtes som en medarbejder-
forpligtelse, da den har karakter af at være vederlæggelse for udført 
arbejde. På den anden side kan forpligtelsen betragtes som en finansiel for-
pligtelse, fordi der i regnskabsmæssig henseende er tale om en form for 
låneaftale mellem virksomheden og fonden. Uanset valg af metode er det 
EY’s anbefaling, at indefrysningsforpligtelsen præsenteres på sin egen linje 
i balancen, hvis der er tale om en væsentlig regnskabspost. Se mere i afsnit 
32.2 Kortfristede medarbejderforpligtelser.

Skattekontoen
Virksomhedens skattekonto giver et samlet overblik over virksomhedens 
indberetninger, opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra Skatte-
styrelsen. 

Indestående beløb på skattekontoen må ikke modregnes i de tilsvarende 
skyldige poster i form af skyldig moms, afgifter, A-skat m.v., før virksomhe-
den rent faktisk frigøres fra forpligtelsen, hvilket først sker på forfaldstids-
punktet. Indtil da kan virksomheden til enhver tid sænke udbetalingsgræn-
sen og efter få dage få udbetalt indeståendet på skattekontoen. Derfor skal 
der i balancen ske bruttopræsentation af henholdsvis indestående beløb på 
skattekontoen og skyldige skattebeløb frem til forfaldstidspunktet. Dette 
følger af lovens generelle modregningsforbud.

Det har været diskuteret, om indeståender på skattekontoen skal præsen-
teres som tilgodehavender eller likvide beholdninger, da loven ikke giver et 
entydigt svar herpå. 

Det er EY’s holdning, at indestående beløb på skattekontoen som udgangs-
punkt bør klassificeres som tilgodehavender, da dette anses som den mest 
passende placering i balancen, fordi indestående på skattekontoen ikke er 
til lige så fri disposition som et bankindestående. Vi vil dog ikke afvise, at 
indestående beløb på skattekontoen kan placeres under likvide beholdnin-
ger ud fra en substansbetragtning i den særlige situation, hvor udbetalings-
grænsen er betragteligt forhøjet. Se mere om den regnskabsmæssige 
behandling af skattekontoen i afsnit 27.14 Særligt om skattekontoen.

Supply Chain Financingarrangementer
Supply Chain Financing (SCF) er en særlig finansieringsform, der tager 
afsæt i virksomhedens værdikæde. Et typisk SCF-arrangement er et arran-
gement mellem en køber (initiativtager), et pengeinstitut og en leverandør, 
hvor pengeinstituttet på vegne af køber afregner købsfakturaen for varer 

Klassifikation i balancen

Som vi ser det

Ingen modregning i  
balancen

Tilgodehavender eller 
likvide beholdninger?

Som vi ser det

Hvad er Supply Chain 
Financing?
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eller tjenesteydelser til leverandøren, og køber afregner beløbet over for 
pengeinstituttet på et senere tidspunkt.

LeverandørKøber

Bank

2 4 3

1

Leverandør sælger varer 
og sender faktura

Køber indgår omvendt  
factoringaftale med bank

Køber betaler 
 efterfølgende bank

Banken betaler 
fakturabeløbet til 
leverandøren

Formålet med at etablere et SCF-arrangement er, at leverandøren hurtigere 
kan modtage betaling, kombineret med at køber potentielt kan få samme 
eller måske endda længere betalingsfrist over for pengeinstituttet. 

IFRS Interpretations Committee offentliggjorde i 2020 en agenda decision 
vedrørende kravene til præsentation af Supply Chain Financing arrange-
menter i årsregnskaber. Kravene til præsentation af SCF-arrangementer er 
baseret på regler i eksisterende IFRS-standarder, som loven anvender som 
fortolkningsgrundlag, og derfor finder de også anvendelse for virksomhe-
der, der aflægger regnskaber i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

En af de væsentligste regnskabsmæssige problemstillinger om SCF-arran-
gementer er, om virksomhedens gæld til pengeinstituttet skal klassificeres 
som en del af virksomhedens arbejdskapital, dvs. som leverandørgæld, 
eller som en del af virksomhedens rentebærende gæld, dvs. som gæld til 
pengeinstitutter, hvilket også har en afledt betydning for virksomhedens 
pengestrømsopgørelse. Dette er ikke specifikt defineret, og det afhænger 
af en vurdering af substansen i det konkrete SCF-arrangement.

Det er EY’s opfattelse, at nøglekriterierne ved vurderingen af, om den finan-
sielle forpligtelse skal præsenteres som leverandørgæld eller gæld til pen-
geinstitutter er, om den finansielle forpligtelse er opstået som en del af virk-
somhedens normale forretningscyklus for køb af varer og tjenesteydelser, 
og om betalingsbetingelserne er inden for, hvad der kan betragtes som nor-
male betalingsbetingelser over for virksomhedens leverandører.

Leverandørgæld eller gæld 
til pengeinstitutter?

Som vi ser det
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Følgende indikatorer kan pege mod henholdsvis klassifikation som leveran-
dørgæld eller gæld til pengeinstitutter:

Forpligtelsen 
er opstået 
som en del af 
købers normale 
forretningscyklus

Leverandørens 
deltagelse i 
arrangementet 
er frivilligt

Betalingsbetingelserne 
er normale i forhold til 
virksomhedens leverandør

Vilkårene over 
for banken er 
anderledes 
end over for 
leverandøren

Køber 
modtager en 
rabat, som 
køber ellers 
ikke ville have 
modtaget

Banken kan trække 
fakturabeløbet 
på købers andre 
mellemværender 
med banken, hvis 
ikke køber afregner 
fakturaen direkte

Karakter af 
leverandørgæld

Karakter af  
gæld til penge-
institutter

Klassifikationen i pengestrømsopgørelsen hænger unægtelig sammen med 
ovenstående vurdering om substansen af arrangementet og præsentatio-
nen af arrangementet i balancen. Hvis virksomheden har vurderet, at den 
relaterede forpligtelse skal præsenteres som en del af arbejdskapitalen 
(leverandørgæld), som anvendes i virksomhedens omsætningsskabende 
aktiviteter, skal virksomheden præsentere pengestrømmene fra indfrielse 
af forpligtelsen, som en del af likviditet fra driftsaktivitet. 

Omvendt, hvis virksomheden har vurderet, at den relaterede forpligtelse 
skal klassificeres som en del af gæld til pengeinstitutter, skal virksomheden 
præsentere pengestrømmene til indfrielse af forpligtelsen som finansie-
ringsaktivitet.

Afhængigt af kompleksiteten og væsentligheden af SCF-arrangementet 
skal virksomheder vurdere omfanget af beskrivelsen af arrangementet og 
de underliggende vurderinger under anvendt regnskabspraksis, ligesom 
det kan være nødvendigt med yderligere specifikationer eller oplysninger 
om SCF-arrangementet i noterne til årsregnskabet.

Præsentation og  
oplysninger
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Kapitel 15  
Immaterielle aktiver

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Hovedregel Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger

Alternativ metode, hvis 
 aktiver handles på et aktivt 
marked

Dagsværdi med fradrag af afskrivninger, jf. § 41 

Krav om indregning af 
 udviklingsomkostninger  
i balancen

Nej, dog krav hvis omkostningsførsel 
ikke er  retvisende Ja

Krav om indregning af IPO 
på egenfremstillede aktiver Valgmulighed

Krav om indregning af 
finansieringsomkost ninger Valgmulighed

Krav om afskrivning Ja

Krav om nedskrivning ved 
 værdiforringelse Ja

Krav om løbende  
revurdering af restværdi Ja

Krav om egenkapital binding 
af indregnede udviklings
projekter

Ja, hvis udviklingsomkostninger indregnes i balancen 

Immaterielle aktiver er identificerbare ikke-monetære aktiver uden fysisk substans. 

Der er krav om indregning af alle erhvervede immaterielle aktiver for virksomheder i regnskabsklasse 
B, C og D. Herudover skal egenudviklede udviklingsprojekter indregnes for virksom heder i regnskabs-
klasse C (stor) og D, mens der under visse forudsætninger ikke er krav herom for virksomheder i regn-
skabsklasse B og C (mellem). 

Ved første indregning skal immaterielle aktiver måles til kostpris, der, ud over de direkte henførbare 
om kost nin ger tillige, kan omfatte indirekte produktionsomkostninger (IPO) samt finansieringsomkost-
ninger. 

Immaterielle aktiver skal afskrives over den forventede brugstid, og der skal ske ned skriv ning, hvis 
genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Restværdi og brugstid skal 
løbende revurderes.

Immaterielle aktiver, der handles på et aktivt marked, kan alternativt til kostpris, måles til dagsværdi, 
men skal dog fortsat afskrives. 
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15 .1 Fortolkningsbidrag
Lovens bestemmelser gældende for immaterielle aktiver bygger på IAS 38 
Intangible Assets, der med fordel kan anvendes til fortolkning af loven. 
Loven tillader i modsætning til IAS 38 dog ikke, at immaterielle aktiver kan 
have en udefinerbar brugstid.

For specifik omtale af virk somheds sam men  slut nin ger og regnskabsmæssig 
behandling af goodwill henvises til afsnit 10.3 Overtagelsesmetoden. 

15 .2 Indregning af erhvervede immaterielle aktiver
Loven indeholder ikke en definition på immaterielle   aktiver. IAS 38 define-
rer immaterielle aktiver som identificerbare ikke-monetære aktiver uden 
fysisk substans.

For at opfylde definitionen på et immaterielt aktiv i IAS 38 skal aktivet være 
uden fysisk substans og derudover være: 
• Identificerbart
• Ikke-monetært
• Under virksomhedens kontrol
• Forventes at medføre fremtidige økonomiske fordele for virksomheden.

Et identificerbart immaterielt aktiv betyder, at et aktiv: 
• Enten kan udskilles fra virksomheden og sælges, overføres, licenseres, 

udlejes eller byttes enten alene eller sammen med andre relaterede 
aftaler, aktiver eller forpligtelser.

• Eller alternativt kan bestå i en kontraktlig eller en juridisk ret til immate-
rielle aktiver. 

At aktivet er ikke-monetært betyder primært, at aktivet fx ikke er omfattet 
af andre regnskabsmæssige krav eller standarder, som fx finansielle instru-
menter, og derfor skal behandles som immaterielle aktiver efter IAS 38. 

Nedenstående oversigt kan anvendes som inspiration til, hvad immaterielle 
aktiver omfatter, og i hvilket omfang immaterielle aktiver enten skal eller 
ikke kan indregnes i årsregnskabet:

Kravene til immaterielle 
aktiver

Identificerbar

Ikke-monetært aktiv
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Skal indregnes som aktiver Kan ikke indregnes som aktiver

• Erhvervet goodwill
• Erhvervede varemærker
• Erhvervede kundelister
• Erhvervede udgivelsestitler
• Erhvervede koncessioner
• Erhvervede udviklingsprojekter
• Software
• Licenser
• Patenter og rettigheder
• Internt oparbejdede udviklings-

projekter:1

 − Produktionsforskrifter
 − Formler
 − Modeller
 − Design
 − Prototyper

• Internt oparbejdede varemærker
• Internt oparbejdede koncessioner
• Internt oparbejdede kundelister, 

 markedsandele, kundeloyalitet
• Internt oparbejdede udgivelses titler
• Internt oparbejdet goodwill
• Reklame- og markedsførings-

aktiviteter
• Uddannelse/oplæring af personale
• Flytning af hele eller dele af virk-

somheden
• Forskning
• Opstart/etablering

1) Krav om indregning af internt oparbejdede udviklingsprojekter er alene krav for virk-
somheder i regnskabsklasse C (stor) og D, mens virksomheder i regnskabsklasse B og 
C (mellem) kan vælge at indregne internt oparbejdede immaterielle aktiver.  

Eksempler på erhvervede immaterielle aktiver er i praksis ofte:
• It-software
• Erhvervede rettigheder
• Erhvervede patenter og varemærker
• CO2-kvoter
• Erhvervet goodwill.

Erhverves en brugsret mod betaling til eksempelvis et tele- eller fibernet, 
skal denne brugsret til et aktiv indregnes som et immaterielt aktiv. En brugs-
ret opstår som led i et kontraktligt forhold, hvorved den erhvervende virk-
somhed opnår retten (kontrol) til at benytte et underliggende aktiv. 

Brugsrettigheder vil som følge af den kontraktlige aftale ofte være tidsbe-
grænset. Afskrivningsperioden kan derfor som udgangspunkt ikke over-
stige kontraktens løbetid. Afskrivningen skal som udgangspunkt afspejle 
aktivets økonomiske levetid, men kan udgøre en  kortere periode, hvis virk-
somheden kun har til hensigt at udnytte brugsretten i denne kortere peri-
ode. Ændres denne hensigt, eventuelt som følge af den teknologiske udvik-
ling, skal afskrivningsperioden revurderes. 

I de sjældne tilfælde, hvor der er forhold, som underbygger, at den gæl-
dende aftale forlænges, og at dette vil ske uden yderligere væsentlige 
omkostninger, kan afskrivningsperioden udvides til også at dække perio-
den, der følger af kontraktforlængelsen.

Loven stiller krav om, at alle erhvervede immaterielle akti ver skal indregnes 
som aktiver, hvilket betyder, at goodwill, der hidrører fra erhvervelse af en 
virksomhed eller en aktivitet, skal indregnes i balancen. Kun erhvervet 

Aktiver eller ikke?

Erhvervede immaterielle 
rettigheder skal  indregnes,  
§ 33

Brugsrettigheder
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goodwill kan indregnes. Internt oparbejdet goodwill tillades ikke indregnet i 
ba lancen, idet det antages, at et sådant aktiv ikke vil kunne måles pålideligt.

Hvis en virksomhed bytter et immaterielt aktiv og i stedet modtager et 
andet immaterielt aktiv, eller hvor betaling sker delvis ved levering af et 
ikke-monetært aktiv og delvist i kontanter, skal dagsværdien af de byttede 
aktiver opgøres, medmindre byttetransaktionen er uden forretningsmæs-
sig substans eller dagsværdien af det modtagne aktiv eller det afgivne aktiv 
ikke kan måles pålideligt. 

En byttetransaktion med forretningsmæssig substans, og hvor de byttede 
aktiver kan opgøres pålideligt til dagsværdi, vil således medføre ophør med 
indregning af et aktiv og indregning af en gevinst/tab på det afgivne aktiv 
og efterfølgende indregning af et nyt aktiv til dagsværdi. 

Immaterielle aktiver udgår af balancen, når de væsentligste fordele og 
risici, der er relateret til aktiverne overgår til køber. Fastlæggelse af over ta-
gel ses tids punktet for immaterielle aktiver fastlægges typisk efter samme 
kriterier, som anvendes ved salg af varer. Endvidere vil ophør med indreg-
ning ske, hvis aktivet ikke længere finder anvendelse, nedskrives til 0 kr. 
eller lignende, og salg ikke er et muligt alternativ. I sådanne tilfælde fjernes 
det immaterielle aktiv fra virksomhedens anlægskartotek. 

Bestemmelserne i IFRS 5 om aktiver, der er bestemt for salg, er ikke imple-
menteret i loven. Loven indeholder derfor ingen særbestemmelser for akti-
ver, der forventes solgt inden for en kort periode. Dermed finder lovens 
almindelige bestemmelser anvendelse, hvor særligt definitionen af anlægs-
aktiver bliver relevant, hvis aktiverne opdeles efter anlægs- og omsæt-
ningsaktiver, samt definitionen af kortfristede aktiver, hvis aktiverne opde-
les i kort- og langfristede aktiver. 

Se mere om regnskabsmæssig behandling af langfristede aktiver bestemt 
for salg i afsnit 16.3 Indregning af materielle aktiver.

Ved salg indregnes en gevinst eller et tab, svarende til forskellen mellem 
nettosalgspris på den ene side og den regnskabsmæssige værdi af solgte 
immaterielle aktiver på den anden side. Gevinst og tab ved salg af immate-
rielle aktiver indregnes typisk i virksomhedens sekundære drift, dvs. i andre 
driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

15 .3 Indregning af internt oparbejdede immaterielle aktiver
Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) kan indregne internt opar-
bejdede immaterielle ak ti ver. Det er ikke et krav, medmindre manglende 
indregning af disse aktiver medfører, at årsregnskabet ikke giver et retvi-
sende billede. Bestemmelsen dækker udviklingsprojekter, herunder internt 
udviklet it-software og internt op ar bej dede immaterielle rettigheder, såsom 
patenter og lignende rettigheder, der hidrører fra udviklingsprojekter.  

Byttetransaktioner
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Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal indregne ud viklings-
projekter som aktiver, hvis ud vik lings pro jek terne opfylder kriterierne for 
indregning. Der er så le des ingen valgmulighed for virksomheder i regn-
skabs klasse C (stor) og D.

Det er alene udviklingsprojekter og rettigheder, der hidrører fra udviklings-
projekter, der kan indregnes, og ikke andre typer immaterielle aktiver 
op arbejdet af virksomheden, fx goodwill, varemærker, titler og kundelister 
m.fl.

Eksempelvis opfylder værdien af medarbejdere, her under oplæring og 
uddannelse, omkostninger til opstart af virk som hed eller nye aktiviteter, 
reklame og omstrukturering ikke kravene til indregning i balancen, hverken 
efter EU-direktiverne eller IAS 38.

Efter IAS 38 er et aktiv defineret som en ressource kon trolleret af virksom-
heden som en følge af tidligere be givenheder. Virksomheden har eksempel-
vis ikke den fornødne kontrol over sine med arbejdere til, at disse opfylder 
definitionen på et aktiv, hvorfor de pågældende ressourcer ikke kan ind-
regnes i balancen. 

Udgifter til forsk nings projekter skal altid indregnes i resultatopgørelsen i 
det år, de af hol des. Udviklingsprojekter skal derfor adskilles fra forsk nings-
projekter.

Forskning er grundlæggende og planlagte under sø gelser, der er foretaget 
for at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og indsigt.

Forskningsaktiviteter omfatter eksempelvis:
• Aktiviteter som har til formål at indhente ny viden.
• Søgen efter og evaluering og endelig udvælgelse af forsknings-

resultaters anvendelsesmuligheder og anden viden.
• Søgen efter alternative materialer, anordninger, produkter, processer, 

systemer eller tjenesteydelser.
• Udformning, design, evaluering og endelig udvælgelse af mulige alter-

nativer til nye eller forbedrede materialer, anordninger, produk ter, pro-
cesser, systemer, it-systemer eller tjenesteydelser.

Udvikling er anvendelsen af forskningsresultater eller anden viden i en plan 
eller skitse til fremstilling af nye eller væsentligt forbedrede materialer, 
anordninger, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser forud for 
påbegyndelsen af en erhvervsmæssig pro duktion eller brug.

Udviklingsaktiviteter omfatter eksempelvis:
• Design, opførelse og testning af prototyper og modeller før produk tion 

og anvendelse.
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• Design af værktøj, opspændingsværktøj, støbeforme og stempler, der 
indebærer ny  teknologi.

• Design, opførelse og drift af et forsøgspro duk tions anlæg, hvis omfang 
ikke er økonomisk rentabelt for erhvervsmæssig produk tion.

• Design, opførelse og testning af et valgt alternativ til nye eller forbed-
rede materialer, anordninger, produkter, processer, systemer, it-syste-
mer eller tjenesteydelser.

Det afgørende for, om en virksomheds aktiviteter er forsk ning eller udvik-
ling, er således, om virksomheden er i teknisk set kendt terræn, eller om 
den bevæger sig i det ukendte. 

Hvis forskningsfasen ikke kan adskilles fra ud vik lingsfasen, skal alle omkost-
ninger til udviklingsprojektet indregnes i resultatopgørelsen, når de afhol-
des. I praksis kan en sådan adskillelse af forsknings- og udviklingsfasen 
være særligt udfordret, fx ved agil produktudvikling hvor der hele tiden skif-
tes mellem faserne.

Loven indeholder ingen specifikke krav til indregning af udviklingsprojekter, 
men præ ciserer alene, at indregning skal ske systematisk og konsekvent. I 
lovbemærkningerne henvises til IAS 38.

Indregning af udviklingsprojekter i balancen forudsætter, at lovens gene-
relle bestemmelser for indregning og måling kan opfyldes. Derudover skal 
virksomheden kunne demonstrere og dokumentere, at alle følgende krite-
rier er opfyldt:
• Projektet er teknisk muligt at færdiggøre.
• Virksomheden har til hensigt at udnytte projektet.
• Virksomheden har evnen til at anvende eller sælge det endelige produkt 

eller proces.
• Virksomheden har udarbejdet en plan for, hvordan fremtidige øko-

nomiske fordele udnyttes.
• Virksomheden har tilstrækkelige ressourcer til at færdiggøre pro jektet.
• Kostprisen kan opgøres pålideligt.

Indregning af udviklingsomkostninger i balancen kan alene ske fra det tids-
punkt, hvor alle ovenstående betingelser er opfyldt. Indtil dette tidspunkt 
skal omkostninger vedrørende udviklingsprojekter indregnes som omkost-
ninger i resultatopgørelsen. Tidligere afholdte omkostninger til udvikling, 
der er indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen, kan ikke senere 
indregnes som aktiver i balancen. Dette udelukker ikke, at tidligere omkost-
ningsførte udviklingsomkostninger i regnskabsklasse B og C (mellem) kan 
aktiveres, hvis dette sker i forbindelse med en ændring i anvendt regnskabs-
praksis, forudsat at kravene til indregning kan opfyldes med tilbagevir-
kende kraft, hvilket dog kan være vanskeligt at dokumentere i de fleste til-
fælde. 
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For udviklingsprojekter skal der etableres registreringssystemer m.v., så 
der kan ske en pålidelig allokering af om kost nin ger ne til projektet. Endvi-
dere skal der foreligge behørige opgørelser af de forventede fremtidige ind-
tægter, der understøtter målingen af de i balancen indregnede om kost-
ninger. 

Virksomhedens procedurer, forretningsgange og registreringssystemer 
kan omfatte følgende:
• Etablering af grundlag for indregning af udviklingsprojekter, herunder 

forretningsplan og budgetter samt etablering af pålidelige processer og 
procedurer til identifikation af, hvilke projekter der kan indregnes som 
aktiver.

• Systemer til registrering af omkostninger på det enkelte projekt.
• Etablering af pålidelige processer og procedurer, der sikrer, at de akku-

mulerede omkostninger på de enkelte projekter er valide, nøjagtige og 
fuldstændige.

• Den afskrivningsperiode og metode, der bedst afspejler aktivets brugs-
tid og -mønster, skal fastlægges.

• Retningslinjer og procedurer for vurdering af gen ind vindingsværdi skal 
etableres, herunder fastlæggelse af retningslinjer for hvor ofte og hvor-
dan gen ind vin dingsværdien for de igangværende og de afsluttende 
udviklingsprojekter fastlægges.

Udviklingsopgaver, der udføres på vegne af kunder, skal som udgangspunkt 
ikke behandles som et udviklingsprojekt, men skal som oftest behandles 
som enten en entreprisekontrakt eller en tjenesteydelse afhængig af afta-
lens indhold og omfang. Afgørende vil også være, hvilken aftalepart der 
efterfølgende besidder rettighederne til udviklingsprojektet. I praksis ses 
også udviklingsprojekter, hvor der er aftalt delvis kundebetaling, men hvor 
virksomheden, der udvikler specifikt for kunden, også opnår fordele eller 
rettigheder, der fremadrettet kan anvendes over for virksomhedens egne 
kunder i andre sammenhænge. Virksomheden kan derfor være villig til at 
foretage en delvis egeninvestering i projektet. Den regnskabsmæssige 
behandling af sådanne projekter skal vurderes nøje. Der stilles store krav til 
virksomhedens registreringer for at dokumentere opdelingen mellem virk-
somhedens eget udviklingsprojekt og en kundespecifik udviklingsopgave, 
herunder om der skal indregnes avance på den kundespeficikke udviklings-
opgave, eller om kundebetalingen skal anses som et tilskud til nedbringelse 
af virksomhedens egeninvestering i udviklingsprojektet. Det kan ligeledes 
være af afgørende betydning, hvem der hæfter for eventuelle overskridel-
ser på projektet, og hvordan de immaterielle rettigheder efterfølgende for-
deles. 

I nogle tilfælde kan kundespecifikke udviklingsprojekter have karakter af at 
være et fællesledet arrangement, hvor IFRS 11 vil finde anvendelse til at 
afspejle en korrekt regnskabsmæssig behandling. 
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Efter færdiggørelsen af et udviklingsprojekt opstår der ofte behov for 
udbedring af fejl og mangler m.v. på områder, hvor udviklingsprojektet ikke 
fungerer helt efter hensigten. Omkostningerne til udbedring af fejl og 
mangler m.v. skal indregnes i resultatopgørelsen, i det omfang de ikke for-
bedrer udviklingsprojektets ydeevne, kvalitet m.v. I visse tilfælde, fx ved 
udvikling af software, vil virksomheden sandsynligvis igen på et tidspunkt 
gå ind i en udviklingsfase, hvor den foreliggende software skal videreudvik-
les til ny version. Det er her væsentligt at fastlægge nogle forretnings-
gange, der konkret i praksis fastlægger snitfladerne mellem forskningsfa-
sen og udviklingsfasen, mellem udviklingsfasen og vedligeholdelsesfasen 
og mellem vedligeholdelsesfasen og en eventuel videreudvikling. Endvidere 
er det væsentligt, at virksomheden kan adskille kundespecifikke udviklings-
opgaver fra egne udviklingsprojekter. 

Omkostninger ved udvikling af websider er ikke direkte behandlet hverken i 
loven eller i IAS 38. SIC 32 Immaterielle aktiver — om kostninger ved udvik
ling af websider omhandler omkostninger til udvikling af hjemmesider, der 
bl.a. konkluderer, at en hjemmeside anses for at være et internt oparbejdet 
aktiv, som omfattes af IAS 38. SIC 32 giver endvidere en vurdering af den 
regnskabsmæssige behandling af omkostninger i de forskellige faser i 
udviklingen af en hjemmeside. Disse vurderinger kan også anvendes paral-
lelt på udvikling af anden software til internt brug.

SIC 32 skelner mellem fem forskellige faser:
• Planlægningsfasen, hvor omkostningerne indregnes i resultat opgø rel-

sen ved afholdelsen. Fasen består typisk af omkostninger til rentabili-
tetsanalyser, kravspecifikationer til hardware og software, evaluering 
af alternative leverandører og produkter samt udvælgelse.

• Udvikling af applikationer og infrastruktur, hvor IAS 16 og IAS 38 anven-
des. Omkostninger indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen, 
medmindre kriterierne for indregning som et immaterielt eller materielt 
aktiv er opfyldt. Fasen består typisk af omkostning til køb eller udvikling 
af hardware, opnåelse af domænenavn, udvikling af operativsystem 
eller serversoftware, udvikling af applikationskode og installation af 
applikationer på webserver.

• Grafisk design og udvikling af indhold. Hvis et separat aktiv ikke kan 
identificeres, indregnes omkostningerne i resultatopgørelsen ved afhol-
delsen, medmindre kriterierne for indregning af et aktiv i balancen er 
opfyldt. Fasen består typisk af omkostninger til design af hjemmesidens 
skærmbilleder (layout og farver), udvikling eller køb af links og tags 
samt uploading af information af tekstmæssig eller geografisk karakter 
på hjemmesiden, inden den er tilgængelig for brugerne, eksempel infor-
mation om virksomheden, produkter og serviceydelser, der sælges.

• Drift, hvor omkostningerne indregnes i resultatopgørelsen ved afhol-
delsen, medmindre kriterierne for indregning af et aktiv i balancen i 
sjældne tilfælde er opfyldt. Fasen består typisk af omkostninger til 
opdatering af grafik og indhold, tilføjelse af nye funktioner, features 
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eller et nyt indhold, registrering af hjemme siden hos søgemaskiner, 
backup af data, gennemgang af adgangskontrol og analyse af hits.

• Andet, hvor omkostningerne indregnes  i resultatopgørelsen. Det drejer 
sig typisk om salgs-, administrations- og andre generelle omkostninger, 
identificeret ineffektivitet og indledende driftstab, før hjemmesiden har 
opnået sin planlagte performance og uddannelse af personale til drift af 
hjemmesiden.

Omkostninger til hjemmesider kan indregnes i balancen, når de generelle 
kriterier for indregning af aktiver er opfyldt sammen med kriterierne for 
indregning af udviklingsomkostninger i balancen, jf. ovenfor. I praksis vil det 
ofte være afgørende, om hjemmesiden alene fungerer som et markedsfø-
ringsværktøj, eller om hjemmesiden fungerer som en salgs- og/eller distri-
butionskanal, der kan skabe fremtidige økonomiske fordele for virksomhe-
den, fx som webshop.  

På en særlig egenkapitalreserve for udviklingsomkostninger skal der bindes 
et beløb, svarende til de i balancen indregnede udviklingsomkostninger 
med fradrag af den udskudte skat, der er knyttet til reserven for udviklings-
omkostninger. Bindingen skal foretages både af virksomheder i regnskabs-
klasse C (stor) og D, hvor indregning af udviklingsomkostninger i balancen 
er et krav, og af de virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem), som 
vælger at indregne udviklingsomkostninger i balancen. Reserven skal sikre, 
at beløb svarende til de indregnede udviklingsomkostninger ikke samtidig 
kan danne grundlag for udlodning af udbytte til kapitalejerne. Reserven er 
derfor alene relevant i forhold til selskabsregnskabet, der danner det pri-
mære grundlag for udlodning af udbytte, mens bindingskravet ikke gælder 
for koncernregnskabet. Se mere om bindingskravet i afsnit 25.10 Reserve 
for udviklingsomkostninger.

15 .4 Måling af immaterielle aktiver
Immaterielle aktiver skal ved første indregning måles til kost pris, der omfat-
ter direkte medgåede omkostninger som fx juridisk bistand. Desuden kan 
indirekte omkostninger, medgået ved udviklingsprojekter og renter af kapi-
tal, der er lånt til at finan si ere udviklingen, og som vedrører udviklings pe rio-
den, indregnes i kostprisen.

Opgørelsen af en kostpris kan i nogle tilfælde vanskeliggøres, hvis prisfast-
sættelsen baseres helt eller delvist på variable betalinger. Eksempelvis hvis 
en virksomhed indgår en 5-årig licensaftale for anvendelse af visse immate-
rielle rettigheder. Aftalen indeholder en minimumsgaranti på 200 t.kr., hvor 
50 t.kr. betales ved aftalens indgåelse, og de resterende 150 t.kr. betales 
efter tre år. I tillæg til minimumsgarantien skal virksomheden betale en 
royalty på 10 % beregnet på fremtidig omsætning af de produkter, hvori ret-
tighederne anvendes. 
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Efter EY’s opfattelse skal kostprisen opgøres på basis af en aftalt mini-
mumsgaranti, dvs. 50 t.kr. + nutidsværdien af 150 t.kr. De omsætningsbe-
stemte betalinger af royalty udgør ikke en forpligtelse ved første indregning 
af det immaterielle aktiv og skal derfor heller ikke indregnes i kostprisen. De 
variable royaltybetalinger anses som en gensidig bebyrdende aftale, der 
omkostningsføres i takt med, det relaterede salg gennemføres.

Den regnskabsmæssige behandling ved køb af aktiver, hvor aktivets pris 
indeholder variable elementer, har dog været genstand for en del debat. 
Problemstillingen går på, om en korrektion skal indregnes som en senere 
ændring til en allerede indregnet kostpris på aktivet, eller skal anses som en 
regulering af et tilgodehavende eller en gældsforpligtelse til sælger, hvor 
sådanne ændringer til de forventede fremtidige pengestrømme indregnes i 
resultatopgørelsen, jf. principperne for amortiseret kostpris. 

Efter EY’s opfattelse kan virksomheden enten vælge at indregne efterføl-
gende reguleringer i resultatopgørelsen (ingen efterfølgende regulering af 
kostprisen) eller anvende en akkumuleret kostprismodel, hvor kostprisen 
på aktivet reguleres med efterfølgende betalinger. Dette er et valg af regn-
skabspraksis, som skal følges konsekvent.

Virksomheder i regnskabsklasse B til D kan indregne indirekte om kost-
ninger i kostprisen for immaterielle aktiver. 

Omkostninger, der er direkte knyttet til de enkelte udviklingsprojekter og 
andre immaterielle aktiver, udgør altid en del af kostprisen og skal indreg-
nes i balancen. Det vil bl.a. omfatte direkte lønomkostninger til medarbej-
dere, der indgår på de enkelte udviklingsprojekter, sociale omkostninger, 
feriepenge, pensionsbidrag og goder, der træder i stedet for kontant løn. 

Indirekte omkostninger, der kan indregnes, omfatter direkte henførbare 
omkostninger, fx husleje vedrørende lokaler til udviklingsafdelingen, 
omkostninger til ledelse af udviklingsafdelingen og afskrivninger på materi-
elle aktiver, der generelt anvendes i udviklingsøjemed til de enkelte udvik-
lingsprojekter. Indirekte omkostninger, der ikke er direkte henførbare, fx 
administrationsomkostninger, kan derimod ikke indregnes. 

Lovens valgfrihed medfører, at indregning af indirekte omkostninger som 
en del af kostprisen for et immaterielt aktiv vil være et bindende valg af 
regnskabspraksis, der skal anvendes systematisk og konsistent. For yderli-
gere beskrivelse af indregning af indirekte omkostninger i kostprisen henvi-
ses til kapitel 23 Varebeholdninger.

Efter IAS 38 kan der ikke indregnes indirekte produktionsomkostninger på 
fx egenfremstillede immaterielle aktiver, medmindre disse er direkte hen-
førbare. IAS 38 tager dog ikke stilling til, om omkostningerne skal være 
enhedsdirekte eller blot funktionsdirekte. I praksis er forskellen efter EY’s 
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opfattelse svær at få øje på. Forholdet har heller ikke tidligere været identi-
ficeret som en forskel mellem loven og IFRS.

Virksomheder, der indregner egenfremstillede immaterielle aktiver i balan-
cen, kan indregne afholdte finansieringsomkostninger i kostprisen. Finan-
sieringsomkostningerne kan hidrøre dels fra lån, der er optaget specifikt til 
formålet eller generelle lån. For yderligere beskrivelse af indregning af 
finansieringsomkostninger henvises til afsnit 33.3 Indregning af finansie
ringsomkostninger i kostprisen for egenfremstillede aktiver. I modsætning 
til loven, er det efter IAS 23 et krav, at finansieringsomkostninger skal ind-
regnes i balancen på alle kvalificerende aktiver i balancen, herunder også 
relevante omsætningsaktiver henholdsvis kortfristede aktiver. 

Hvis virksomheden vælger at indregne finansieringsomkostninger i kostpri-
sen for immaterielle aktiver, gælder valget efter EY’s opfattelse for samtlige 
egenfremstillede anlægsaktiver henholdsvis egenfremstillede langfristede 
aktiver, hvor indregning af finansieringsomkostninger kan være relevant. 

Indregnes finansieringsomkostninger i kostprisen, skal den regnskabs-
mæssige værdi af indregnede finansieringsomkostninger oplyses for hver 
regnskabspost under immaterielle aktiver.

Eksempler på omkostninger, der ikke kan indgå i kostprisen for et immate-
rielt aktiv, omfatter: 
• Omkostninger, der er forbundet med opstart af aktiviteter.
• Undervisningsomkostninger. 
• Omkostninger til reklame- og markedføringsaktiviteter.
• Omkostninger til flytning eller reorganisering af dele eller hele virksom-

heden.
• Omkostninger vedrørende elementer af udviklingsaktiviteter, som kas-

seres, eller spild i øvrigt.  

I henhold til IAS 38 kan omkostninger til kataloger, reklamefilm m.v. ikke 
indregnes som et aktiv, da de repræsenterer et aktiv, som virksomheden 
ikke kontrollerer. Derfor skal sådanne udgifter omkostningsføres i takt med, 
at ydelsen modtages fra distributøren, uanset hvornår katalogerne udsen-
des til virksomhedens potentielle kunder, eller hvornår reklamefilmen vises.  
Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at dette også er gældende praksis 
under loven. 

Efter første indregning måles immaterielle aktiver som hovedregel til kost-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Ved måling til kostpris skal afskrivninger beregnes under hensyntagen til 
aktivets forventede restværdi efter endt brugstid. Restværdi fastsættes 
første gang på tidspunktet for ibrugtagning af aktivet og revurderes heref-
ter løbende som et regnskabsmæssigt skøn på samme måde som en 
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løbende revurdering af korrekt afskrivningsmetode og korrekt afskrivnings-
periode. Pligten til løbende at regulere restværdien betyder ikke, at der kan 
tages hensyn til en forventet fremtidig prisudvikling på aktivet. Der skal 
alene tages hensyn til konstaterede prisstigninger ved revurdering af rest-
værdien.

I praksis vil restværdier på immaterielle aktiver fremkomme sjældent, da 
der ofte er tale om tidsbegrænsede rettigheder. I henhold til kravene i 
IAS 38 skal restværdien for immaterielle aktiver derfor som udgangspunkt 
fastsættes til 0 kr., medmindre en tredjepart har forpligtet sig til at erhverve 
aktivet ved endt anvendelse, eller der findes et aktivt marked for aktivet. 

Af skriv nin g af immaterielle aktiver påbegyndes på det tidspunkt, hvor akti-
vet er klar til brug og foretages systematisk over brugstiden, herunder også 
goodwill. Det betyder, at hvis en virksomhed har immaterielle aktiver, hvor 
brugstiden er 15 år, skal disse immaterielle aktiver afskrives over 15 år. 
Hvis virksomhedens immaterielle aktiver afskrives over en særlig lang peri-
ode, stilles der større krav til dokumentation for, hvorfor netop dette aktiv 
har en særlig lang levetid.

I de situationer, hvor brugstiden ikke kan skønnes pålideligt, fastsættes 
brugstiden til 10 år. Det gælder særligt immaterielle aktiver som goodwill 
og udviklingsprojekter, hvor det i visse tilfælde kan være meget svært at 
skønne pålideligt over brugstiden.

Ved systematisk afskrivning antages metoderne lineær, progressiv og 
degressiv afskrivning at kunne finde anvendelse. Desuden kan Unit of Pro-
duc tion-afskrivningsmetoden anvendes, hvor der afskrives ud fra den fakti-
ske produktion set i forhold til den samlede forventede produktion i aktivets 
restlevetid. Den skattemæssige saldometode kan ikke anvendes. Der afskri-
ves ikke på immaterielle aktiver under opførelse. 

Hvis et immaterielt aktiv er ba seret på en tidsbegrænset rettighed, som 
ek sem pel vis it-software på licens, kan af skriv nings pe rio den kun overstige 
rettighedens gyldighedsperiode, hvis rettigheden kan fornyes uden væsent-
lige omkostninger, og det er så godt som sikkert, at den fornyes.

For yderligere om fastsættelse af restværdier og brugstid henvises til afsnit 
16.4 Måling af materielle aktiver. 

Immaterielle aktiver, der måles efter kostprismetoden, er omfattet af de 
generelle krav om nedskrivningstest, hvis der er indikatorer på værdiforrin-
gelse. Der skal ske nedskrivning til gen ind vindingsværdien, når denne er 
lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdien eller salgs-
værdien fratrukket for ven te de omkostninger til salg. Der hen vises til kapi-
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tel 24 Værdiforringelse af langfristede aktiver for mere om genindvindings-
værdien.

Kravet om nedskrivning til genindvindingsværdi gælder ligeledes for virk-
somhedens interne it-projekter såsom udvikling og implementering af øko-
nomisystemer, andre administrative systemer og systemer til forbedring af 
interne for ret nings gange m.v. 

En nedskrivning eller tilbageførsel af en tidligere foretaget nedskrivning 
påvirker aktivets afskrivningsgrundlag fremadrettet.

Kravet i IAS 36 om årlig nedskrivningstest af goodwill og udviklingsprojek-
ter finder ikke anvendelse under loven.

Omkostninger, der afholdes til et immaterielt aktiv efter erhvervelsen/fær-
diggørelsen, skal indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes, med-
mindre det er sandsynligt, at omkostningerne vil sætte aktivet i stand til at 
generere yderligere fremtidige økonomiske fordele i forhold til aktivets 
stand på tidspunktet for omkostningens afholdelse, og om kost ningerne kan 
opgøres og henføres til aktivet med rimelig på lidelighed. I disse tilfælde skal 
omkostningerne tillægges aktivets kostpris.

Særligt ved udvikling af it-software er afgrænsningen mellem forbedring og 
vedligeholdelse i praksis vanskelig. Det er væsentligt at ad skille udbedring 
af programfejl, der ofte også vil indgå i en ny version af produktet, fra en 
egentlig udvikling af en ny version med nye funktionaliteter. 

15 .5 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi
Immaterielle aktiver, der handles på et aktivt marked, kan alternativt til   
kostprismetoden måles til dagsværdi med opskrivning over egenkapitalen 
og afskrivninger over resultatopgørelsen.

Måling af immaterielle aktiver til dagsværdi, der antageligt vil være sjældent 
forekommende, kan være relevant for eksempelvis CO2-kvoter, fiskekvoter 
og lignende kvoter, hvis disse handles på et aktivt marked. Et aktivt marked 
er defineret som et marked, hvor transaktioner med aktivet finder sted med 
tilstrækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give 
objektive dagsværdier på niveau 1 i dagsværdihierarkiet.

Immaterielle aktiver, der måles til dagsværdi, skal fortsat afskrives over den 
forventede økonomiske levetid og under skyldig hensyntagen til aktivets 
restværdi ved forventet afhændelse inden aktivets økonomiske levetid.

Dagsværdimetoden er yderligere beskrevet i afsnit 16.5 Særligt om dags
værdimetoden/omvurderet værdi gældende for materielle aktiver, hvor 
anvendelsen af dagsværdimetoden sandsynligvis vil være mere relevant. 
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Der skal på en særlig reserve for opskrivninger under egenkapitalen bindes 
et beløb, svarende til den i balancen indregnede opskrivning fratrukket hen-
sættelse til udskudt skat. Se mere herom i afsnit 25.5 Reserve for opskriv
ninger.

15 .6 Særligt om indregning og måling af CO2-kvoter  
og relaterede forpligtelser
Tildelte og erhvervede CO2-kvoter giver de modtagne virksomheder ret til 
at udlede en bestemt mængde CO2. 

Det er EY’s holdning, at modtagne og erhvervede CO2-kvoter regnskabs-
mæssigt skal anses som immaterielle aktiver, uanset om der er tale om ret-
tigheder, som virksomheden skal anvende eller sælge.

I henhold til loven skal CO2-kvoter, i lighed med andre immaterielle aktiver, 
måles til kostpris ved første indregning. Efter første indregning skal CO2-
kvoter som hovedregel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede 
afskrivninger, men kan vælges målt til dagsværdi med værdiregulering i 
egenkapitalen efter § 41, da CO2-kvoterne handles på et aktivt marked.

Afskrivningen skal foretages som en systematisk afskrivning over aktivets 
brugstid, dvs. typisk i takt med CO2-udledningen.

Kostprisen for kvoter, der tildeles uden vederlag, er 0 kr. Indregningen sker 
derfor til 0 kr., og afskrivningsgrundlaget er tilsvarende 0 kr. CO2-udled-
ningsgrundlag af tildelte kvoter vil derfor ikke belaste virksomhedens resul-
tat.

CO2-kvoter erhvervet mod vederlag skal ligeledes ved første indregning ind-
regnes til kostpris. Efterfølgende afskrives CO2-kvoterne systematisk over 
kvoternes brugstid. Brugstiden for kvoter dækker typisk fem år, hvor tilde-
lingsperioden ophører. Benyttes en CO2-kvote ikke fra anskaffelsestids-
punktet, skal afskrivning principielt påbegyndes på anskaffelsestidspunk-
tet, idet immaterielle aktiver skal afskrives fra det tidspunkt, hvor de er klar 
til brug. Dog vil en afskrivningsmetode, hvorefter der afskrives i takt med 
den faktiske udledning (unit of production), ofte bedre afspejle forbruget af 
det immaterielle aktiv, hvorved afskrivning i praksis først sker fra det tids-
punkt, hvor CO2-kvoten benyttes.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af CO2-kvo-
tens restværdi.

Har virksomheden intention om selv at udnytte CO2-kvoterne i produktio-
nen, vil restværdien være 0 kr. CO2-kvoterne vil i denne situation blive 
afskrevet i resultatopgørelsen typisk i takt med den faktiske udledning.

Reserve for opskrivninger
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Den regnskabsmæssige behandling af CO2-kvoter, hvor virksomheden der-
imod ikke har intention om selv at udnytte CO2-kvoterne, men fx ønsker at 
videresælge nogle af dem, er beskrevet i afsnit 16.3 Indregning af materi
elle aktiver, hvor den regnskabsmæssige behandling af aktiver bestemt for 
salg er omtalt.

Dagsværdien på erhvervede kvoter kan svinge, idet der findes et aktivt mar-
ked for handel med kvoter, som historisk har vist store prisudsving. Fald i 
dagsværdien er en indikator på værdiforringelse. Hvis ledelsen har til hen-
sigt at afstå CO2-kvoterne inden udløb af den økonomiske levetid, fastsæt-
tes restværdien til dagsværdien af CO2-kvoter med samme restløbetid som 
de indregnede CO2-kvoter vil have på afståelsestidspunktet. Den regn-
skabsmæssige behandling af CO2-kvoter bestemt for salg følger lovens 
almindelige regler. 

Hvis virksomheden ikke har fået tildelt eller købt tilstrækkeligt med kvoter i 
forhold til den faktiske udledning, skal der indregnes en forpligtelse i takt 
med, at den faktiske udledning sker, og i det omfang udledningen overstiger 
virksomhedens beholdning af kvoter. Forpligtelsen måles til dagsværdien af 
de manglende kvoter på balancedagen og indregnes som en gældsforplig-
telse.

I anvendt regnskabspraksis skal virksomheden beskrive den regnskabs-
mæssige behandling af CO2-kvoter. 

I noterne bør der efter EY’s opfattelse oplyses om antallet af modtagne og 
benyttede CO2-kvoter. Desuden kan det være relevant at oplyse om 
dagsværdien af ubenyttede CO2-kvoter på balancedagen. Hvis der er tale 
om beløb med væsentlig indflydelse på resultatopgørelse og balance, sær-
ligt  store risici eller væsentlige køb/salg efter balancedagen, kan det endvi-
dere være relevant med omtale i ledelsesberetningen.

Har en virksomhed overskydende kvoter, kan disse sælges i markedet for 
CO2-kvoter. Virksomheden skal ved salget indregne gevinst eller tab i for-
hold til de solgte kvoters regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Virksomheden kan vælge, om den regnskabsmæssige værdi ved salg skal 
opgøres efter FIFO-metoden eller gennemsnitsmetoden. 

15 .7 Særligt om kryptovaluta
Loven tager ikke specifikt stilling til, hvordan kryptovaluta regnskabsmæs-
sigt skal behandles. Internationalt har den regnskabsmæssige behandling 
af kryptovaluta været genstand for en del debat, men indtil videre findes 
der ingen specifikke regnskabsstandarder på området. IFRIC har behandlet 
en forespørgsel om regnskabsmæssig behandling af kryptovalutaer. Neden-
for er IFRIC’s overvejelser om, hvordan kryptovaluta regnskabsmæssigt bør 
behandles. 

Gældsforpligtelse
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Kryptovaluta opfylder ikke definitionen på:
• ”Likvider”, da kryptovaluta ikke anses som et generelt accepteret beta-

lingsmiddel og heller ikke er udstedt af en centralbank. Der er heller ikke 
tale om ”cash equivalents”, da kryptovaluta er behæftet med væsentlig 
risiko for værdiændringer.

• ”Finansielle instrumenter”, da kryptovaluta typisk ikke anses som en 
aftalemæssig ret til at udveksle likvider eller finansielle aktiver eller for-
pligtelser.

Kryptovaluta vil derimod i regnskabsmæssig henseende opfylde definitio-
nen på:
• ”Immaterielle aktiver”, da kryptovaluta er et identificerbart, ikke-mone-

tært aktiv uden fysisk substans.
• ”Varebeholdninger”, hvis kryptovaluta besiddes med henblik på videre-

salg som led i et normalt forretningsforløb.

Kryptovaluta bør efter udelukkelsesmetoden regnskabsmæssigt enten 
anses som et immaterielt aktiv eller en varebeholdning, afhængig af virk-
somhedens hensigt og transaktionernes omfang og formål. 

Hvis kryptovaluta anses som et immaterielt aktiv, gælder følgende:
• Måles til kostpris. 
• Markedet for kryptovaluta kan næppe på nuværende tidspunkt anses 

for at være så aktivt, at det immaterielle aktiv kan måles til dagsværdi 
efter § 41.

• Et langfristet aktiv, der værdiforringes over tid, skal afskrives over 
brugstiden. Det er dog ikke muligt at skønne pålideligt over en fremtidig 
værdiforringelse af kryptovaluta, og det er efter vores opfattelse heller 
ikke muligt at fastsætte en økonomisk brugstid. Der kan derfor argu-
menteres for, at der fastsættes en restværdi, svarende til kostprisen, 
hvorved aktivet i realiteten ikke skal afskrives.

• Kryptovaluta skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, hvis 
denne er lavere end kostprisen. Det betyder, hvis dagskursen på krypto-
valuta bliver lavere end den historiske kostpris, skal der foretages en 
nedskrivning i resultatopgørelsen til den lavere værdi. 

• Hvis dagskursen efterfølgende igen stiger, skal nedskrivningen helt 
eller delvis tilbageføres i resultatopgørelsen. 

• Virksomheden skal vælge en anvendt regnskabspraksis for, om kostpri-
sen på solgt og bibeholdt kryptovaluta ved salg opgøres efter FIFO-
metoden eller gennemsnitsmetoden. 

• Gevinst eller tab ved salg af kryptovaluta (forskellen mellem nettosalgs-
værdi og regnskabsmæssig værdi) indregnes i resultatopgørelsen, sæd-
vanligvis under sekundære poster som andre driftsindtægter eller 
driftsomkostninger. 

Ovenstående er baseret på lovens kostprismetode for indregning og måling 
af langfristede aktiver. Det er dog muligt, at visse kryptovalutaer i fremtiden 
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kan opnå et handelsomfang, der gør, at fx bitcoins kan opfylde kravet om at 
være handlet på et ”aktivt marked”. Hvis dette bliver tilfældet, vil der efter 
loven være mulighed for at måle bitcoins til dagsværdi/omvurderet værdi 
efter § 41. 

Hvis kryptovaluta anses som varebeholdning, gælder følgende:
• Måles til kostpris.
• Aktivet skal nedskrives til en lavere nettorealisationsværdi, hvis netto-

realisationsværdien er lavere end kostprisen. Hvis dagskursen er lavere 
end den historiske kostpris, skal der i resultatopgørelsen nedskrives til 
den lavere nettorealisationsværdi.

• Hvis dagskursen efterfølgende stiger, skal den tidligere foretagne ned-
skrivning helt eller delvist tilbageføres via resultatopgørelsen.

• Virksomheden skal vælge anvendt regnskabspraksis for, om kostprisen 
på henholdsvis solgt og bibeholdt kryptovaluta ved et salg skal opgøres 
efter FIFO-metoden eller gennemsnitsmetoden. 

• Når handel med kryptovaluta er virksomhedens primære aktivitet, skal 
salg indregnes brutto i resultatopgørelsen som nettoomsætning og 
med et tilhørende ”vareforbrug”.

For at kryptovaluta kan udgøre en varebeholdning, skal virksomheden 
kunne påvise, at den har som primær aktivitet at købe og sælge kryptova-
luta, hvilket kun vil være tilfældet for et begrænset antal virksomheder. 
Kryptovaluta vil derfor ofte blive klassificeret som et immaterielt aktiv.

Det er EY’s opfattelse, at kryptovaluta i visse tilfælde kan indregnes under 
omsætningsaktiver, hvis det ikke opfylder definitionen på et anlægsaktiv, 
fordi formålet er videresalg, men ikke som primær aktivitet. Der vil stadig-
væk være tale om et immaterielt aktiv, som indregnes på en særskilt post 
under omsætningsaktiver. I dette tilfælde indregnes gevinst eller tab ved 
salg af kryptovaluta under andre driftsindtægter eller andre driftsomkost-
ninger i resultatopgørelsen.

15 .8 Særligt om cloud-aftaler
Når en virksomhed indgår en cloud-aftale, afhænger den regnskabsmæs-
sige behandling af, om cloud-aftalen eller dele heraf udgør en leasingaftale, 
et immaterielt aktiv, et materielt aktiv, eller om cloud-aftalen i substansen 
er en gensidig bebyrdende aftale, som regnskabsmæssigt skal behandles 
som en servicekontrakt. IFRS Interpretations Committee har i 2020 behand-
let en forespørgsel om den regnskabsmæssige behandling af cloud-aftaler, 
og offentliggjorde i december 2020 en agenda decision om emnet.

Ved vurdering af den regnskabsmæssige behandling af cloud-aftalen skal 
virksomheden tage udgangspunkt i nedenstående beslutningsdiagram.
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Vurder om betalinger for arrange-
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elle aktiver.
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Mulighed 1 – Leasingaftale 
Virksomheden skal først vurdere, om kontrakten indeholder en leasingaf-
tale, hvilket afhænger af, om virksomheden har retten til de væsentligste 
økonomiske fordele, tilknyttet anvendelsen af aktivet, og retten til at styre, 
hvordan og med hvilket formål aktivet anvendes. Hvis virksomheden er 
begrænset til at have adgang til software, som er installeret på leverandø-
rens servere, vil det sidste kriterie ikke være opfyldt, fordi leverandøren vil 
have retten til fx at konfigurere eller opdatere softwaren. 

Hvis virksomheden vurderer, at kontrakten ikke opfylder kriterierne for en 
leasingaftale, skal virksomheden vurdere, om kontrakten kan indeholde en 
leasingaftale af andet end selve software-licensen.

Mulighed 2 – Immaterielt aktiv
Immaterielle aktiver, herunder software-licenser, som er erhververt sær-
skilt, vil normalt opfylde kriterierne for indregning, fordi de er særskilt iden-
tificerbare, og det antages, at den betalte pris repræsenterer de fremtidige 
forventede økonomiske fordele fra aktivet. Kostprisen for særskilt erhver-
vede immaterielle aktiver inkluderer skat, afgifter og direkte relaterede 
omkostninger til at bringe aktivet klar til brug.

I arrangementer hvor der betales for andre services til leverandøren, fx 
implementering, hosting, træning, opstartsomkostninger osv., skal virk-
somheden allokere betalingerne til hver af ydelserne, fx baseret på ydelser-

Mulighed 1 –  
Leasingaftale

Mulighed 2 –  
Immaterielt aktiv
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nes isolerede salgspriser, og foretage en vurdering af, om kriterierne for 
kapitalisering er opfyldt.

Mulighed 3 – Gensidig bebyrdende aftale
Kontrakten, der ikke opfylder kriterierne for en leasingaftale eller et imma-
terielle aktiv, giver virksomheden en adgang til at anvende leverandørens 
software, hvilket er en gensidig bebyrdende aftale (serviceaftale). 

Virksomheder skal indregne omkostninger, relateret til en serviceaftale i 
resultatopgørelsen, i takt med at virksomheden modtager ydelsen. Hvis 
betalingerne i aftalen ikke forfalder lineært, skal betalingerne som udgangs-
punkt periodiseres ud over kontraktperioden. Hvis kontrakten er forudbeta-
ling, indregner virksomheden en periodeafgrænsningspost, som periodise-
res ud over kontraktens løbetid. 

Virksomheder, der afholder omkostninger til implementering af en service-
aftale, skal vurdere, om omkostningerne opfylder kriterierne for kapitalise-
ring, dvs. om virksomheden modtager en særskilt identificerbar ydelse, 
som opfylder definitionen på et immaterielt aktiv, eller om omkostningerne 
skal indregnes i resultatopgørelsen. Ved vurdering af om ydelsen er særskilt 
identificerbar, skal reglerne i IFRS 15 anvendes. For yderligere omtale hen-
vises til kapital 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15.

15 .9 Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der rede gø res for anvendte 
indregningskriterier og måle grund lag for de enkelte typer af immaterielle 
aktiver.

Redegørelsen skal bl.a. omfatte ind reg nings kriterier og målegrundlag for 
kostpris og af- og nedskrivninger. For afskrivninger skal desuden op lyses 
metoden for af skriv ning, skøn over restværdi og brugstid. Endelig skal det 
specifikt oplyses, om renter og indirekte produktionsomkostninger indreg-
nes i kostprisen for immaterielle aktiver.

Som nævnt tidligere skal afskrivninger på aktiver beregnes under hensyn-
tagen til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid. I anvendt 
regnskabspraksis skal oplyses, om der ved opgørelse af afskrivningsgrund-
laget er taget hensyn til forventede restværdier.

Dette medfører dog ikke, at der er krav om specifikke oplysninger om stør-
relsen af restværdier i beløb eller i procent.

For det første må det antages, at restværdier generelt er forholdsvis sjæl-
dent forekommende for immaterielle aktiver. Det skyldes, at virksomheder 
ofte ikke har strukturerede planer om afhændelse af immaterielle aktiver 
før udløbet af den økonomiske levetid. Derfor bliver immaterielle aktiver 
som hovedregel altid afskrevet fuldt ud over den økonomiske levetid. For 

Mulighed 3 – Gensidig 
bebyrdende aftale

Oplysning i anvendt 
r egnskabspraksis,  
§ 53

Oplysninger om  
restværdier
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det andet skal restværdier opgøres individuelt for hvert aktiv og i visse til-
fælde endda for hver delkomponent af et immaterielt aktiv og skal løbende 
revurderes. Af disse årsager vil det være vanskeligt at oplyse om størrelsen 
af restværdier.

Der er eksempler på formulering af anvendt regnskabspraksis for immate-
rielle aktiver i EY’s årsrapportmodeller, som findes i den elektroniske 
udgave af denne publikation.

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal det op ly ses, efter hvilken 
metode indirekte  om kost ninger er opgjort. Det kan eksempelvis udformes 
således:

Indirekte omkostninger (IPO)
 Indirekte omkostninger indeholder indirekte materiale forbrug og 
løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i udviklingsproces-
sen benyttede maskiner, fabriks  bygninger og udstyr samt omkost-
ninger til ud vik lings administration og -ledelse. Indirekte   udviklings-
om kost ninger henføres til udviklingsprojekter på et konsistent 
grundlag typisk på basis af anvendt timeforbrug på de enkelte pro-
jekter.

Lovens regnskabsskemaer for balancen er udformet, så de afspejler føl-
gende immaterielle aktiver:
• Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettig-

heder, der stammer fra udviklingsprojekter.
• Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende 

rettigheder.
• Goodwill.
• Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immateri-

elle aktiver.

Ovenstående skemaposter for immaterielle aktiver skal tilpasses, og nye 
poster skal tilføjes, i det omfang det er nødvendigt for forståelsen af års-
regnskabet.

Afskrivningsperioden for goodwill skal, uanset periodens længde, altid 
begrundes konkret og fyldestgørende.

Indregnes finansieringsomkostninger i kostprisen, skal årets indregnede 
finansieringsomkostninger oplyses for hver regnskabspost under immateri-
elle aktiver.

I noterne til årsregnskabet skal virksomheder i regnskabsklasse C og D vise 
anlægsnoter for immaterielle aktiver. Se eksempel i afsnit 37.8 Anlægsnote 
for langfristede aktiver.

Oplysning i anvendt 
 regnskabspraksis,  
§ 87

EKSEMPEL 

Skemakrav

§ 53, stk. 2, nr. 1, b)

Oplysning om årets 
indregnede finanserings-
omkostninger,  
§ 59

Oplysning om  anlægsnoter, 
§ 88
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Virksomheder i regnskabsklasse B har ikke pligt til at ind arbejde anlægs-
noter i årsregnskabet. 

Efter EY’s opfattelse er der tale om en administrativ lempelse, der er uden 
reel substans. Udarbejdelse af et anlægskartotek vil fortsat være nødven-
digt til opgørelse af afskrivninger og regnskabsmæssig gevinst eller tab ved 
salg af immaterielle aktiver. Desuden er anlægsnoten et vigtigt informati-
onsgrundlag, fx ved anvendelse af virksomhedspant eller andre sikkerheds-
stillelser i aktiver. Endelig er det EY’s opfattelse, at fri tagelse fra kravet om 
anlægsnoter er et tilbageskridt for infor mationsniveauet i årsrapporterne, 
idet anlægs noterne giver væsentlig information om investeringsniveau, 
niveau for af- og nedskrivninger m.v.

 Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal oplyse om de særlige for-
udsætninger, der ligger til grund ved indregning og måling af udviklingspro-
jekter. Dette gælder også for virksomheder i regnskabsklasse B og C (mel-
lem), som vælger at indregne udviklingsprojekter.

Der skal konkret oplyses om de særlige forudsætninger, som virksomheden 
har anvendt i forbindelse med indregning og måling af udviklingsprojek-
terne. Det kan for eksempel være oplysninger om den forventede fremdrift 
i projekterne og det forventede marked for det udviklede produkt m.v. 
Oplysningerne skal være konkrete i forhold til de enkelte projekter. 

Virksomheder, der indregner udviklingsomkostninger i balancen, skal binde 
et beløb på egenkapitalen, svarende til de indregnede udviklingsomkostnin-
ger. Læs mere om reserven for udviklingsomkostninger i afsnit 25.10 
Reserve for udviklingsomkostninger.

Særlige oplysningskrav ved måling til dagsværdi
I det tilfælde, hvor virksomheder i regnskabsklasse B til D måler immateri-
elle aktiver til dagsværdi, jf. § 41, skal der oplyses om den regnskabsmæs-
sige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis måling til 
dagsværdi ikke var valgt.

Der skal oplyses om den regnskabsmæssige værdi af de enkelte regnskabs-
poster, som om opskrivning ikke havde været foretaget. Der er tale om et 
forholdsvist byrdefuldt oplysningskrav, der principielt medfører krav om, at 
virksomheden fører to anlægskartoteker. Et kartotek efter § 41 og et karto-
tek efter princippet om kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Det er 
værd at bemærke, at elementer som dekomponering og løbende revurde-
ring af aktivets restværdi efter begge principper er med til at gøre dette 
oplysningskrav ganske byrdefuldt.

Virksomheder i regnskabsklasse B til D skal ved måling af immaterielle akti-
ver til dagsværdi efter § 41 ikke oplyse om værdiansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger, der er anvendt ved måling af dagsværdien.

Som vi ser det

Særlige forudsætninger 
for indregning, 
§ 88 a

Egenkapitalreserve,  
§ 83

§ 58, nr. 1

Oplysningskrav om værdi-
ansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger,  
§§ 53 og 58 a
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Oplysningskravet i loven gælder alene ved dagsværdimåling, jf. §§ 37, 37 a 
og 38, men EY anbefaler, at oplysningerne også gives ved måling til 
dagsværdi efter § 41. Se mere om dette notekrav i afsnit 5.8 Præsentation 
og oplysninger.

Virksomheder, der vælger at opskrive immaterielle aktiver til dagsværdi 
efter § 41, skal desuden binde et beløb, svarende til opskrivningen, direkte 
på egenkapitalen. Se mere om egenkapitalreserverne i kapitel 25 Egenka
pital.

Egenkapitalreserve, 
§ 41
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Kapitel 16  
Materielle aktiver

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Hovedregel Kostpris med fradrag af af- og ned skrivninger

Alternativ metode Dagsværdi med fradrag af afskrivninger, jf. § 41

Krav om indregning af IPO på egen
fremstillede materielle aktiver Valgmulighed

Krav om indregning af finansierings
omkostninger Valgmulighed

Krav om dekomponering Ja

Krav om afskrivning Ja

Krav om løbende revurdering af  
restværdi Ja

Krav om ned skrivning ved 
 værdiforringelse Ja

Materielle aktiver skal ved første indregning måles til kostpris. Kostprisen for egenfremstillede  aktiver 
opgøres som de direkte medgåede om kost nin ger, men kan tillige omfatte indirekte omkostninger (IPO) 
samt finansieringsomkostninger. Materielle aktiver skal afskrives over aktivets brugstid.

Ved indregning af materielle aktiver i balancen skal et aktivs bestanddele behandles som et særskilt 
aktiv, hvis enkeltelementernes brugstid afviger væsentligt fra hinanden.

Restværdien for materielle aktiver skal løbende revurderes. Der skal ske ned skriv ning, hvis genindvin-
dingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle aktiver kan som et alternativ måles til dagsværdi. Dette kræver, at opskrivningerne foreta-
ges konsekvent og systematisk for samtlige aktiver inden for samme kategori. Opskrivningerne skal 
indregnes direkte i egenkapitalen på en bunden reserve. Ved realisation af det opskrevne aktiv overfø-
res opskrivningshenlæggelsen direkte via egenkapitalen til virksomhedens frie reserver.  

16 .1  Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens bestemmelser om materielle aktiver finder IAS 16 
Property, Plant and Equipment anvendelse. 

16 .2  Indhold og definition
Materielle aktiver defineres som fysiske aktiver, der besiddes af virksomhe-
den til brug i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser 
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eller med henblik på udlejning eller til administrative formål, og som forven-
tes anvendt i mere end én regnskabs peri ode. 

Materielle aktiver anskaffes typisk med henblik på direkte eller  indi rekte at 
opnå fremtidige økonomiske fordele ved anvendelse af akti vet i flere regn-
skabsår. 

Sædvanligvis omfatter materielle aktiver flere kategorier af akti ver, der er 
af ensartet karakter, som af virksomheden normalt anvendes til ensartede 
formål.

16 .3  Indregning af materielle aktiver
Ifølge loven skal et materielt aktiv indregnes i balancen som et aktiv, når det 
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til flyde virksomheden, 
og aktivets kostpris kan måles pålideligt. Desuden skal det vurderes, om 
virksomheden har fået overdraget de fordele og risici, der er forbundet med 
besiddelsen af aktivet.

I redegørelsen for anvendt regnskabspraksis ses i praksis ofte anført en 
beløbsmæssig grænse for materielle aktiver, der omkostningsføres straks i 
resultatopgørelsen (småaktiver).

En sådan information er udtryk for et væsentlighedsniveau, der specifikt 
anvendes af virksomheden til at undlade at følge lovens aktiveringskrav på 
uvæsentlige forhold. Anvendelse af væsentlighed er dog efter EY’s opfat-
telse en grundlæggende forudsætning i loven, der ikke kræver specifik 
omtale i anvendt regnskabspraksis.

Grænsen for småaktiver er en praktisk foranstaltning i det daglige arbejde, 
men under hensyntagen til definitionen på et aktiv og hensyntagen til 
væsentlighed, skal grænsen revurderes hvert år i forbindelse med udarbej-
delse af årsregnskabet. Anvendelse af en praktisk væsentlighedsgrænse for 
småaktiver må ikke medføre, at et større antal an skaf felser af småaktiver 
bliver omkostningsført i resultatopgørelsen, fx i forbindelse med nyindret-
ning af virksomhedens arbejdspladser eller tilsvarende, hvor den samlede 
anskaffelsesværdi af småaktiver udgør et betydeligt beløb. 

Det skyldes, at alle relevante forhold skal afspejles korrekt i årsregnskabet, 
medmindre de er ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen 
for at være betydelige, skal de dog afspejles korrekt.

Kostprisen skal ved første indregning opdeles i væsentlige enkelt bestand-
dele af det samlede aktiv, hvis de enkelte bestanddele har væsentlig forskel-
lig brugstid. 

I forbindelse med opdelingen af kostprisen på et materielt aktiv i væsentlige 
enkeltbestand dele skal brugstiden for hver af disse bestanddele fastsættes 

§ 33

Småaktiver

Som vi ser det

Dekomponering
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særskilt, og bestanddelene skal afskrives hver for sig. Opdelingen i de 
enkelte bestanddele skal foretages, når det fører til en væsentlig forskellig 
indregning af afskrivninger i det enkelte regnskabsår i forhold til, hvis der 
ikke var foretaget dekomponering. Herudover skal restværdien fastsættes 
for hver enkelt bestanddel i forbindelse med dekomponeringen, da også 
restværdien påvirker afskrivningerne på de enkelte bestanddele. 

 Hvis virksomheden har erhvervet en ejendom, kan denne fx opdeles 
i følgende bestanddele: grund, fundament og mursten, vinduer, 
gulve, tagkonstruktion og tekniske installationer. Tekniske installa-
tio ner kan underopdeles i fx elevatorer, porte, ventilation, it-net-
værk m.v. Hver enkelt af disse bestanddele tildeles en andel af kost-
prisen, fx ud fra entreprise- eller købsaftalen. Brugstid og restværdi 
fastsættes for de enkelte bestanddele.

Eksempel på dekomponering af ejendom
 Virksomhed A erhverver den 1. juni 2021 en ejendom for 10 mio. kr. 
På købstidspunktet vurderes købe sum men at bestå af følgende 
væsentlige bestanddele, hvor brugstiden vurderes at være forskel-
lig. Installationerne anslås af ledelsen til at have en økonomisk leve-
tid på 15 år, men ledelsen forventer at sælge og udskifte disse efter 
5 år. Ledelsen anslår, at tilsvarende installationer med den alder, 
som installationerne vil have om 5 år, vil have en dagsværdi på 
900 t.kr. pr. 1. juni 2021.

Bestanddel Kostpris Restværdi Brugstid

Grund 2.000.000 2.000.000 Uendelig

Fundament og mursten 4.000.000 0 70 år

Vinduer 500.000 0 20 år

Tagkonstruktion 2.000.000 0 15 år

Installationer      1.500.000           900.000 5 år

Ejendom i alt   10.000.000    2.900.000

Brugstiden for de enkelte komponenter af aktivet fastsættes på ibrugtag-
ningstidspunktet på baggrund af de op lysninger, der på dette tidspunkt er 
tilgængelige. Brugstiden er normalt sammenfaldende med aktivets økono-
miske levetid. Ved fastlæggelse af brugstiden skal forskellige forhold tages 
i betragtning så som:
• Aktivets kapacitet og den forventede produktion
• Forventet slitage
• Reparations- og vedligeholdelsesprogram
• Teknisk forældelse
• Begrænsninger i aktivets anvendelse foranlediget af fx juri diske forhold 

eller myndighedsforskrifter
• Tidspunkt for ophør af indtjening ved brug af aktivet
• Erfaringer fra tilsvarende anlæg.

EKSEMPEL 

Ledelsens hensigt  
er afgørende

Brugstid
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Ofte kan det forventede afhændelsestidspunkt for et aktiv ikke fastlægges 
med rimelig sikkerhed, hvorfor brugstiden i sådanne tilfælde skal fastsæt-
tes til den økonomiske levetid for aktivet. Af samme årsag udgør restvær-
dien for et materielt aktiv ofte et uvæsentligt beløb. Hvis brugstiden og den 
økonomiske levetid ikke er sammenfaldende, fx hvis virksomheden har pla-
ner om at udskifte aktivet før udløbet af den økonomiske levetid, vil afskriv-
ningsperioden udgøre denne kortere brugstid. I stedet vil der være behov 
for fastsættelse af aktivets rest værdi. 

Reservedele, der opfylder definitionen på et materielt aktiv, skal også regn-
skabsmæssigt klassificeres som dette og indregnes efter de samme regler 
som øvrige materielle aktiver. Eksempler på reservedele, der knytter sig til 
et materielt aktiv, kan være ekstra hjulsæt til et tog eller ekstra motorer til 
et fly m.v. Sådanne reservedele anses regnskabsmæssigt som materielle 
aktiver, da de knytter sig til et materielt aktiv. De skal som udgangspunkt 
først afskrives, når de tages i brug, da de først på det tidspunkt, hvor de pla-
ceres som en del af det materielle aktiv, er klar til brug i deres planlagte 
funktion. Der skal dog foretages en vurdering af, om reservedelene forrin-
ges i værdi, inden de tages i brug, da nedskrivning i så fald kan komme på 
tale. 

Hvis reservedele ikke opfylder definitionen på et materielt aktiv, skal de 
klassificeres som varebeholdninger og omkostningsføres i takt med forbru-
get heraf.

Restværdien er aktivets forventede værdi efter endt brugstid. Restvær di 
skal i henhold til § 43, stk. 2, fastsættes på tidspunktet for brugstidens 
begyndelse og skal efterfølgende revurderes løbende. Revurdering vil 
typisk være mest relevant for visse væsentlige aktiver, hvor der på grund af 
udsving i konjunkturer samt løbende inflation sker betydelige ændringer i 
den forventede restværdi. 

En restværdi på et materielt aktiv opstår, hvis der er forskel mellem aktivets 
forventede brugstid og aktivets økonomiske levetid. Hvis ledelsen har pla-
ner om afhændelse eller udskiftning af et aktiv før udløbet af aktivets øko-
nomiske levetid, eller hvis et aktiv eller delkomponenter af et aktiv ikke 
antages at undgå nogen værdiforringelse i løbet af den økonomiske levetid, 
fx en grund, kan opgørelse af en restværdi være relevant. 

Hvis restværdien på et tidspunkt kommer til at svare til den regnskabsmæs-
sige værdi på et aktiv eller en delkomponent eller bliver højere end denne, 
stopper afskrivningen. Det antages imidlertid, at denne situation sjældent 
vil opstå i praksis, og alene i de tilfælde, hvor ledelsen har konkrete planer 
for at afhænde aktivet inden udløb af den økonomiske levetid.

Hvis ledelsen ingen planer har om afhændelse eller udskiftning, vil aktivets 
brugstid og aktivets økonomiske levetid være sammenfaldende, og fastsæt-

Reservedele, der knytter 
sig til et materielt aktiv

Restværdi

Planer om afhændelse eller 
udskiftning inden udløbet 
af den økonomiske levetid

Ingen planer om afhæn-
delse eller udskiftning 
medfører afskrivning over 
den økonomiske levetid
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telse af en restværdi vil ikke være relevant. I givet fald afskrives aktivet over 
den økonomiske levetid. 

Kravet om løbende revurdering af restværdier er mest relevant for fx ejen-
domme, skibe og fly, men kan ligeledes være relevant, hvor der i virksom-
hedens rutiner er indarbejdet en udskiftning af fx biler hvert sjette år, hvor 
den økonomiske levetid antages at udgøre en længere periode.

Revurdering af restværdien kan være væsentlig ved en ændring i ledelsens 
hensigt med aktivet. Vælger ledelsen i en virksomhed, der har erhvervet en 
ejendom uden planer om afhændelse inden den økonomiske levetid på 50 
år udløber, at den pågældende ejendom forventes solgt om 3 år, vil denne 
ændring i ledelsens hensigt medføre, at restværdien på tidspunktet for 
ledelsens beslutning skal revurderes. 

Ændringer af et aktivs restværdi skal behandles som en ændring af et regn-
skabsmæssigt skøn. Afskrivningsgrundlaget ændres alene fremad rettet, så 
effekten af ændringen indregnes i resultatopgørelsen i ændrings året og i 
efterfølgende år. Den regnskabsmæssige værdi af aktivet fordeles over den 
resterende brugstid under hensyntagen til ændringen. Se mere i afsnit 
12.8 Ændring af regnskabsmæssige skøn.

Restværdien for et konkret aktiv fastsættes til det beløb, som virksomhe-
den på fastsættelsestidspunktet forventer at kunne få for et tilsvarende 
aktiv, som har den alder, det konkrete aktiv har ved udløb af brugstiden. Der 
skal alene tages hensyn til konstaterede prisstigninger ved revurdering af 
restværdien, og der kan således ikke indregnes forventede prisstigninger, 
herunder inflationsgevinster. 

Efterfølgende omkostninger skal indregnes som et aktiv, når det er sand-
synligt, at afholdelse af udgiften medfører yderligere fremtidige økonomi-
ske fordele, og kostprisen kan måles pålideligt.

Ved dekomponering af materielle aktiver på de enkelte bestanddele, skal 
den regnskabsaflæggende virksomhed ikke i samme grad som tidligere vur-
dere, om en tilgang af eksempelvis nye vinduer er en vedligeholdelsesom-
kostning eller en forbedring, der skal indregnes som et aktiv, idet en dekom-
ponering vil betyde, at en efterfølgende udgift er en særskilt bestanddel  
med separat brugstid. 

Hvis bestanddele udskiftes, skal der registreres en afgang af even tuel reste-
rende regnskabsmæssig værdi på de gamle bestanddele, og de nye bestand-
dele indregnes som tilgang på aktivet. De nye  bestanddele afskrives over 
deres forventede brugstid, hvor der tages hensyn til en eventuel restværdi.

Løbende revurdering af 
restværdi

Fastsættelse af  
restværdien

Sondring mellem 
 vedligeholdelse  
og  forbedring
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Periodiske vedligeholdelsesarbejder af produktionsanlæg, fly, skibe, byg-
nin ger m.v. kan ikke indregnes som en hensat forpligtelse, jf. kapitel 26 Hen
satte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver. Disse omkost-
ninger skal som udgangspunkt omkostningsføres i det regn  skabsår, hvor 
arbejdet udføres, med mindre der er tale om et krav for at holde aktivet i 
drift, fx på skibe og fly, eller vedligeholdelsen har en levetid på mere end et 
år. I denne situation vil omkostninger til vedligeholdelsesarbejdet blive 
betragtet som en særskilt bestanddel af et materielt aktiv, der afskrives 
over brugstiden, dvs. perioden frem til det næste ved lige hol del ses ar bej de.

Modtagne forsikringssummer eller andre erstatninger for materielle akti-
ver, der er nedskrevet, tabt eller beskadiget m.v., skal indregnes i resul tat-
opgørelsen, når det er sandsynligt, at forsikringssummen vil blive modta-
get. Erstatninger eller forsikringssummer kan ikke indregnes som modreg-
ning direkte i kostprisen på et eventuelt nyopført aktiv.

Nedskrivninger eller tab af materielle aktiver med en relateret kompensa-
tion og eventuel efterfølgende udbedring eller genopførelse skal regn-
skabsmæssigt behandles som separate transaktioner. De enkelte del-
transaktioner er:
• Nedskrivning af det ødelagte aktiv indregnes i resultatopgørelsen
• Ophør med indregning af ødelagte aktiver, der udgår af balancen
• Forsikringssum eller erstatning indregnes i resultatopgørelsen, når 

mod tagelse er sandsynlig
• Kostprisen for genopførte eller nyanskaffede materielle aktiver indreg-

nes i balancen og behandles fremadrettet i overensstemmelse med den 
valgte regnskabspraksis for tilsvarende aktiver.

Hvis en virksomhed bytter et materielt aktiv og i stedet modtager et andet 
materielt aktiv, eller hvor betaling sker delvis ved levering af et ikke-mone-
tært aktiv og delvis i kontanter, skal dagsværdien af de byttede aktiver 
opgøres, medmindre byttetransaktionen er uden forretningsmæssig sub-
stans, eller dagsværdien af det modtagne aktiv eller det afgivne aktiv ikke 
kan måles pålideligt. 

En byttetransaktion med forretningsmæssig substans, og hvor de byttede 
aktiver kan opgøres pålideligt til dagsværdi, vil således medføre indregning 
af en gevinst/tab på det afgivne aktiv, der skal ophøre med at være indreg-
net i balancen og efterfølgende indregning af et nyt aktiv til dagsværdi i 
balancen. 

Et materielt aktiv udgår af balancen, når de væsentligste fordele og risici, 
der er tilknyttet aktivet, overgår til køber. Fastlæggelse af ove r  tagel ses tids-
punktet for materielle aktiver fastlægges ud fra kriterierne for salg af varer, 
se yderligere i afsnit 29.4 Salg af varer. Endvidere vil ophør med indregning 
ske, hvis det materielle aktiv ikke længere anvendes i virksomheden, ned-

Periodiske vedlige-
holdelses arbejder

Kompensation for 
 nedskrivning og tab

Byttetransaktioner

Ophør med indregning
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skrives eller lignende, og salg ikke er et muligt alternativ. I disse tilfælde 
afgangsføres det materielle aktiv fra virksomhedens anlægskartotek. 

Bestemmelserne i IFRS 5 om aktiver bestemt for salg er ikke implementeret 
i loven. Loven indeholder således ingen særbestemmelser, som dækker de 
situationer, hvor et materielt aktiv ikke længere anvendes af virksomheden 
og sættes til salg. 

Efter EY’s opfattelse klassificeres et materielt aktiv bestemt for salg fortsat 
som et anlægsaktiv henholdsvis langfristet aktiv på trods af forventnin-
gerne om en forestående afhændelse under hensyntagen til, at loven ikke 
fastsætter specifikke krav til præsentation af anlægsaktiver eller langfri-
stede aktiver, der er bestemt for salg ud over definitionerne på anlægsakti-
ver og langfristede aktiver. Der skal som udgangspunkt fortsat afskrives på 
aktivet, men lovens krav om løbende revurdering af restværdier, kan få 
betydning for, om der faktisk skal afskrives eller ikke, idet afskrivninger 
ophører, i det omfang restværdien overstiger den regnskabsmæssige 
værdi. Er der tale om væsentlige materielle aktiver, kan der oprettes en ny 
arabertalspost, der eksempelvis kan benævnes ”Materielle anlægsaktiver 
bestemt for salg”.

Ved salg indregnes en gevinst eller et tab, svarende til forskellen mellem 
nettosalgspris på den ene side og den regnskabsmæssige værdi af de solgte 
materielle aktiver på den anden side. Gevinst og tab ved salg af materielle 
aktiver indregnes som hovedregel som et nettobeløb under andre driftsind-
tægter eller andre driftsomkostninger.

16 .4 Måling af materielle aktiver
Materielle aktiver skal på tidspunktet for første ind regning måles til kost-
pris.

Kostprisen skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af an skaf-
felsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug og alle 
omkostninger, som direkte kan henføres til det frem stillede aktiv. 

Eksempler på direkte forbundne omkostninger er:
• Udgifter til anskaffelse af aktivet eller til anskaffelse af delkomponenter 

til aktivet inkl. ikke-refunderbare skatter og afgifter tilknyttet anskaffel-
sen og med fradrag af opnåede rabatter og bonus

• Medarbejderforpligtelser, som direkte hidrører fra opførelsen eller 
anskaffelsen af det materielle aktiv

• Indledende leverings- og ekspeditionsomkostninger
• Installations- og monteringsomkostninger
• Omkostninger forbundet med afprøvning af, om aktivet fungerer kor-

rekt
• Honorarer for faglig assistance.

Aktiver bestemt  
for salg

Som vi ser det

Gevinst eller tab ved salg

Kostpris,  
§§ 36 og 40

Direkte omkostninger 
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 Et praktisk eksempel på direkte forbundne omkostninger er en virk-
somhed, der har erhvervet en grund med det formål at opføre en ny 
fabrik i direkte tilknytning til erhvervelse af grunden. Omkostnin-
gerne til nedrivning af den gamle fabrik skal indregnes sammen med 
den nye fabrik. Imidlertid vil der ofte i praksis være tvivl om, hvor-
vidt omkostningerne skal indregnes sammen med nybygningen 
eller sammen med grunden. Forskellen er væsentlig, idet grunde og 
bygninger afskrives forskelligt. 

Efter EY’s opfattelse skal beløbet indregnes sammen med grunden, idet 
omkostningerne til nedrivning er nødvendige for at bringe det nyerhver-
vede aktiv (grunden) i den stand, hvori den kan anvendes til formålet. 

Opgørelse af kostprisen kan i visse tilfælde vanskeliggøres, hvis prisfast-
sættelsen af et materielt aktiv baseres helt eller delvist på variable betalin-
ger i form af en betinget købesum. Loven indeholder ingen særbestemmel-
ser om indregning og måling af variable vederlag.

Der er efter EY’s opfattelse to alternative metoder for den regnskabsmæs-
sige behandling af variable vederlag.

Det vurderes på købstidspunktet, om det er sandsynligt, at der skal ske 
afregning af variable betalinger. Hvis det er sandsynligt, indregnes den for-
ventede betaling som en del af kostprisen på anlægsaktivet, samtidig med 
at der indregnes en tilhørende gældsforpligtelse. En eventuel efterfølgende 
regulering foretages direkte på kostprisen. Der sker i den forbindelse ikke 
genberegning af allerede foretagne afskrivninger, da disse alene tilpasses 
fremadrettet. Hvis det ikke er sandsynligt, at der skal afregnes variable 
betalinger, måles de ved første indregning til 0 kr.
  
På købstidspunktet opgøres dagsværdien af de variable betalinger, hvilket 
indregnes som en del af kostprisen på anlægsaktivet og som en tilhørende 
gældsforpligtelse. Efter alternativ 2, som bygger på IFRS 3, medtages vari-
able betalinger således i kostprisen, uanset om betalingen er sandsynlig 
eller ej. En eventuel efterfølgende regulering af dagsværdien indregnes i 
resultatopgørelsen. 

Efter EY’s opfattelse vil et valg mellem ovenstående alternativer være et 
valg af regnskabspraksis. Den valgte metode skal derfor anvendes konsi-
stent for alle lignende fremtidige transaktioner, og den skal omtales i beskri-
velsen af anvendt regnskabspraksis.

Visse materielle aktiver anskaffes med et tilknyttet krav om, at aktivet efter 
endt anvendelse skal nedtages og bortskaffes. Nutidsværdien af de forven-
tede omkostninger til nedtagning og bortskaffelse af aktivet eller retable-
ring af det sted, hvor aktivet er placeret, som virksomheden har forpligtet 
sig til at afholde, skal indregnes som en del af kost prisen på et materielt 

EKSEMPEL 
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aktiv. Modposten til nedtagnings- og retableringsomkostninger, indregnet i 
kostprisen på materielle  aktiver, vil være hensatte forpligtelser, jf. afsnit 
26.8 Særligt om nedtagnings og retableringsforpligtelser i lejede lokaler. 

Den løbende tilbageførsel af tilbagediskonteringen fra nutidsværdi til for-
pligtelsens nominelle værdi (unwinding of discount) indregnes løbende som 
en finansiel omkostning i resultatopgørelsen i perioden fra anskaffelsen af 
aktivet frem til tidspunktet for nedtagning.

Efterfølgende revurderinger af de forventede omkostninger til nedtagning 
eller retablering udgør en ændring af et regnskabsmæssigt skøn, der alene 
får fremadrettet regnskabsmæssig effekt. Ændringen medfører efterføl-
gende regulering af kostprisen på aktivet og med modpost på hensatte for-
pligtelser med effekt for de fremtidige afskrivninger i den resterende brugs-
tid og tilbageførsel af tilbagediskontering.  

Hvis en efterfølgende reduktion af skønnet over den hensatte forpligtelse 
overstiger den regnskabsmæssige værdi af aktivet på tidspunktet for gen-
nemførelse af revurdering, skal den regnskabsmæssige værdi af aktivet 
nedskrives til 0 kr. Et eventuelt overskydende beløb indregnes straks i resul-
tatopgørelsen. En efterfølgende forøgelse af skønnet over den hensatte 
forpligtelse medfører som udgangspunkt en tilsvarende tilgang til kostpri-
sen på aktivet. Virksomheden skal dog overveje, hvorvidt en sådan tilgang 
kunne være en indikation på, at aktivets nye regnskabsmæssige værdi 
måske ikke længere kan genindvindes. Hvis sådan en indikation foreligger, 
skal virksomheden nedskrivningsteste aktivet eller den pengestrømsgene-
rerende enhed, som aktivet tilhører. Se mere om nedskrivningstest i kapitel 
24 Værdiforringelse af langfristede aktiver.

Virksomheder i regnskabsklasse B til D kan vælge at indregne indirekte 
om kost ninger i kostprisen for egenfremstillede materielle aktiver. For yder-
ligere beskrivelse af indregning af indirekte omkostninger henvises til kapi-
tel 23 Varebeholdninger.

Indirekte omkostninger, der kan indregnes, omfatter indirekte henførbare 
omkostninger, fx husleje til produktion og lager, omkostninger til ledelsen af 
produktionen og afskrivninger på produktionsanlæg.

Indirekte omkostninger, der ikke er indirekte henførbare, fx administrati-
onsomkostninger, kan derimod ikke indregnes. 

Omkostninger, der er direkte knyttet til de enkelte egenfremstillede aktiver 
og andre materielle aktiver, udgør altid en del af kostprisen og skal indreg-
nes i balancen. Det vil bl.a. omfatte direkte lønomkostninger til medarbej-
dere i produktionen, sociale omkostninger, feriepenge, pensionsbidrag og 
goder, der træder i stedet for kontant løn.

Unwinding of discount

Efterfølgende revurdering 
af nedtagningsforpligtelse

Særligt opmærksom ved 
senere revurdering af den 
hensatte  forpligtelse

Indirekte omkostninger, 
§ 40, stk. 1
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Lovens valgfrihed medfører, at indregning af indirekte omkostninger som 
en del af kostprisen for et materielt aktiv vil være et bindende valg af regn-
skabspraksis, der skal anvendes systematisk og konsistent. For yderligere 
beskrivelse af indregning af indirekte omkostninger henvises til kapitel 23 
Varebeholdninger.

Det fremgår af lovbemærkningerne til loven, at det har været formålet at 
fjerne en konflikt mellem loven og IAS 16. Efter IAS 16 kan der ikke indreg-
nes indirekte produktionsomkostninger på fx egenfremstillede materielle 
aktiver, medmindre disse er direkte henførbare til aktivet. Vedrørende prin-
cipperne for opgørelse af kostpris henviser IAS 16.22 dog til IAS 2, hvor der 
er krav om indregning af IPO på varebeholdninger. I praksis er forskellen 
således svær at få øje på. Forholdet har heller ikke tidligere været identifi-
ceret som en forskel mellem loven og IFRS. 

Fremstiller virksomheden tilsvarende produkter til salg, fastsættes kostpri-
sen for det materielle  ak tiv til et beløb, svarende til kostprisen for de pro-
duk ter, der fremstilles til salg. 

Indkøringsomkostninger indgår kun som en del af kost prisen i det om fang, 
de er nødvendige for at bringe aktivet i pro duktionsklar stand. Driftsom-
kostninger, der afholdes efter, at aktivet er bragt i produk tionsklar stand, og 
indtil for ven tet produktionskapacitet opnås, skal indregnes i re sul tat-
opgørelsen.

Virksomheder kan vælge at indregne afholdte finansieringsomkostninger i 
kostprisen på egenfremstillede materielle anlægsaktiver. Finansieringsom-
kostningerne kan hidrøre fra lån, der er optaget specifikt til formålet eller 
generelle lån. For yderligere beskrivelse af indregning af finansieringsom-
kostninger henvises til afsnit 33.3 Indregning af finansieringsomkostninger 
i kostprisen for egenfremstillede aktiver.

Hvis virksomheden vælger at indregne finansieringsomkostninger i kostpri-
sen for materielle anlægsaktiver, gælder valget efter EY’s opfattelse for 
samtlige egenfremstillede anlægsaktiver, hvor indregning af finansierings-
omkostninger i kostprisen kan være relevant. 

I modsætning til loven, er det efter IAS 23 et krav, at finansieringsomkost-
ninger skal indregnes i balancen på alle kvalificerende aktiver, herunder 
også relevante omsætningsaktiver. Et aktiv er kvalificerende, når det kræ-
ver en væsentlig tidsperiode for at blive klar til planlagt anvendelse eller 
salg.

Valg af regnskabspraksis

Som vi ser det

Mulighed for indregning af 
finansierings omkostninger,  
§ 40, 3. pkt.

Som vi ser det

IAS 23
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Eksempler på omkostninger, der ikke indgår i kostprisen for et mate rielt 
aktiv, kan være: 
• Omkostninger forbundet med opstart af et nyt anlæg.
• Omkostninger forbundet med lancering af et nyt produkt eller en ny tje-

neste (herunder markedsføringsomkostninger).
• Omkostninger forbundet med at drive forretning et nyt sted eller med 

en ny kundegruppe (herunder omkostninger til uddannelse af perso-
nale).

• Administrationsomkostninger og andre generelle indirekte produk-
tions omkostninger.

Indregning af omkostninger i kostprisen på et materielt aktiv stopper, når 
aktivet er placeret eller installeret på den tiltænkte lokation og i den stand, 
der er nødvendig for, at ledelsen kan anvende aktivet til det tiltænkte for-
mål. Omkostninger, der påløber efter dette tidspunkt, kan ikke indregnes i 
kostprisen for et materielt aktiv. Følgende er eksempler på omkostninger, 
der ikke kan indregnes i kostprisen på aktivet:
• Omkostninger, der er afholdt før påbegyndt brug af et aktiv, der er klar 

til den af ledelsen planlagte anvendelse, eller omkostninger, der er 
afholdt, før aktivet anvendes med fuld kapacitet.

• Indledende driftstab, såsom tab, der er afholdt, mens efterspørgslen 
efter aktivets produktion stiger.

• Omkostninger i forbindelse med hel eller delvis flytning eller reorgani-
sering af aktivet eller om struk turering af virksomhedens drift.

Loven kræver, at der foretages ned skriv ning af materielle aktiver, hvis den 
regnskabsmæssige værdi er højere end gen ind vin dings værdien. Nedskriv-
ninger skal indregnes i resultatopgørelsen.

Genindvindingsværdien for et materielt aktiv er den højeste værdi af kapi-
talværdien eller salgsværdien fratrukket forventede om kost  nin ger ved et 
salg. For yderligere beskrivelse af nedskrivninger på  aktiver henvises til 
kapitel 24 Værdiforringelse af langfristede aktiver.

En tidligere foretaget nedskrivning skal tilbageføres, når begrundelsen for 
nedskrivningen ikke længere kan opretholdes. Tilbageførsel af nedskrivnin-
ger skal indregnes i resultatopgørelsen. En tilbageførsel af en nedskrivning 
på et materielt aktiv kan dog ikke overstige den regnskabmæssige værdi, 
som aktivet ville have haft (efter fradrag af afskrivninger), hvis der aldrig 
havde været indregnet en nedskrivning.  

En nedskrivning eller tilbageførsel af en tidligere nedskrivning anses for at 
være et regnskabsmæssigt skøn, der alene påvirker afskrivningsgrundlaget 
fremadrettet.

Af skriv nings grund laget opgøres som kostprisen reduceret med restværdi 
og foretagne af- og nedskrivninger.

Omkostninger, der  
ikke kan indregnes  
i  kostprisen

Omkostninger, der påløber 
efter aktivet er klar til 
planlagt anvendelse 

Nedskrivning til lavere 
genindvindingsværdi,  
§ 42

Tilbageførsel af tidligere 
foretagne nedskrivninger,  
§ 42, stk. 3

Afskrivningsgrundlaget
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Materielle aktiver med begrænset brugstid skal af skrives syste matisk over 
brugstiden. Ved systematisk afskrivning antages metoderne lineær, pro-
gressiv og degressiv afskrivning at kunne finde anvendelse under forudsæt-
ning af, at disse metoder understøtter ”det reelle forbrug” af aktivet. Des-
uden kan Unit of Production-afskrivningsmetoden anvendes, hvor der 
afskrives ud fra den faktiske produktion set i forhold til den samlede forven-
tede produktion i aktivets restlevetid. Valget af afskrivningsmetode skal 
baseres på en konkret vurdering og skal sikre lovens krav om systematisk 
afskrivning. 

Afskrivning skal påbegyndes på det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug, 
dvs. befinder sig på det sted og i den stand, som ledelsen har forudsat. Er 
et aktiv blevet leveret, men endnu ikke taget i brug, skal afskrivning påbe-
gyndes under forudsætning af, at aktivet er i den forudsatte stand på leve-
ringstidspunktet.

Afskrivninger på aktiver ophører først på det tidspunkt, hvor aktivet enten 
er fuldt afskrevet, afhændet eller beskadiget. 

16 .5 Særligt om dagsværdimetoden/omvurderet værdi
Et alternativ til lovens hovedregel – kostprismetoden – er muligheden for 
 løbende at måle alle eller visse materielle aktiver til dagsværdi. Hvis virk-
somheden vælger løbende at omvurdere aktiver til dagsværdi, skal der ske 
regelmæssige vær di re gu leringer, når der konstateres afvigelser mellem 
den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien af de aktiver, der måles til 
dagsværdi. Omvurdering til dagsværdi skal ske for samt lige aktiver inden 
for samme kategori og baseres på et sy ste ma tisk grundlag. 

Omvurdering skal ske til dagsværdi. For yder ligere beskrivelse af, hvordan 
dagsværdi kan opgøres, henvises til kapitel 5 Dagsværdimåling. 

Omvurderingen foretages i forhold til aktivets regnskabsmæssige  værdi, så 
forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdien indregnes 
som en opskrivning direkte i egenkapitalen. 

Omvurderingerne skal foretages med et tidsmæssigt interval, der afspejler 
den forventede volatilitet i aktivets dagsværdi. Dette betyder i praksis, at 
der for aktiver med meget små og få udsving i dagsværdien ikke behøver at 
ske årlig revurdering. Andre aktivtyper kan være så volatile, at der vil være 
krav om årlig revurdering eller oftere, hvis virksomheden offentliggør del-
årsrapporter. Måling til dagsværdi stiller ikke krav om en vurderingsmand. 
Anvendelse af DCF- eller afkastbaserede modeller anses for tilstrækkeligt. 

Den regnskabsmæssige værdi, svarende til dagsværdien fratrukket en 
eventuel restværdi, skal afskrives over restbrugs tiden. Anvendelse af 
dagsværdi medfører således løbende ændringer i det regnskabsmæssige 

Afskrivning over 
 brugs tiden,  
§ 43

Afskrivning påbegyndes

Ophør med afskrivning

Opskrivning til dagsværdi,  
§ 41

Krav om løbende 
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afskrivningsgrundlag og kan derfor typisk medføre væsentlige udsving i 
afskrivningerne i de enkelte år i den resterende brugstid.  

Loven foreskriver ingen specifik rækkefølge med hensyn til, om beregning 
af afskrivninger skal foretages før omvurdering af aktivet til dagværdi eller 
omvendt. Det er dog Erhvervsstyrelsens opfattelse, at afskrivninger bereg-
nes og foretages på grundlag af den senest kendte dagsværdi med fradrag 
af restværdi opgjort primo regnskabsperioden, og derefter foretages 
omvurdering af aktivet til en ny dagsværdi. 

Opskrivninger i forhold til aktivets kostpris skal ind reg nes direkte i egen ka-
pi talen. Opskrivninger skal bindes på en særlig reserve benævnt ”Reserve 
for opskrivninger”, der ikke kan benyttes til ud bytte eller til dækning af 
underskud. Udskudte skatte for pligtelser som følge af omvurderingen skal 
dog ind reg nes som en hensat for plig telse med en tilsvarende reduktion af 
op skriv nings hen læg gelser under egen kapitalen. 

Tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger i forhold til aktivets kost-
pris samt tilbageførsler af udskudte skatter vedrørende opskrivninger ind-
regnes ligeledes direkte i egenkapitalen og reducerer opskrivningsreser-
ven.  

Hvis der ved anvendelsen af omvurderet værdi skal foretages nedskrivnin-
ger i forhold til aktivets kostpris, indregnes nedskrivninger og til bage førsler 
af tidligere foretagne nedskrivninger i resultatopgørelsen. Ændrin ger i 
udskudte skatter vedrørende foretagne nedskrivninger og tilbageførsler af 
nedskrivninger indregnes ligeledes i resultatopgørelsen.

Efterfølgende foretagne afskrivninger på den opskrevne del af aktiver, der 
måles til dagsværdi, vil tilsvarende medføre en reduktion af opskrivnings-
reserven.  

Ved afhændelse af et omvurderet aktiv skal op skriv ningsreserven opløses 
ved overførsel fra opskrivningsreserven direkte til egenkapitalens frie 
reserver. Reklassifikation af opskrivninger til resultatopgørelsen er ikke til-
ladt. Som gevinst eller tab i resultatopgørelsen kan alene indregnes forskel-
len mellem dagsværdien ved seneste genmåling og nettosalgsprisen. 
Udskudte skatteforpligtelser, der bliver betalbare ved salget, overføres i 
balancen fra udskudt skat til aktuel skat. I anlægsnoten for materielle akti-
ver skal opskrivningen lige ledes opløses og afgangsføres. 

Når materielle anlægsaktiver er valgt målt til omvurderet værdi, er det som 
udgangspunkt og efter Erhvervsstyrelsens opfattelse vanskeligt at gå til-
bage til måling til kostprismetoden. En ændring af regnskabspraksis kan kun 
ske, jf. afsnit 12.3 Ændring af anvendt regnskabspraksis, hvis ændringen er 
krævet efter lovgivningen, hvis dagsværdi ikke længere kan måles pålideligt 
eller af hensynet til det retvisende billede. Det vil i praksis være svært at 

Rækkefølge for 
 afskrivninger og 
 værdireguleringer

Opskrivninger indregnes  
i  egenkapitalen, 
§ 41, stk. 3

Tilbageførsel af tidligere 
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Nedskrivninger og 
 tilbageførsel af tidligere 
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Kapitel 16 Materielle aktiver 

302 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

finde argumenter for, hvorfor kostprismetoden vil være mere retvisende 
end omvurderet værdi, men der kan være enkelte tilfælde, hvor dagsvær-
dien ikke længere kan måles pålideligt. 

Valg af dagsværdi/omvurderet værdi som regnskabspraksis til måling af 
visse materielle anlægsaktiver bør efter EY’s opfattelse overvejes ganske 
nøje. Dels er der tale om en regnskabspraksis, som ikke anvendes af særligt 
mange virksomheder, og dels kan anvendelsen af § 41 i praksis være gan-
ske byrdefuld i forhold til den løbende genmåling af dagsværdien.

Ejendomme, der opfylder definitionen på en investeringsejendom, kan, 
som et alternativ til de almindelige regler om måling af anlægsaktiver, ind-
regnes til dagsværdi efter reglerne i lovens § 38, hvorefter dagsværdien 
løbende reguleres over resultatopgørelsen. Se mere i kapitel 17 Investe
ringsejendomme.

16 .6 Særligt om overførsler af ejendomme mellem kategorier
Når en ejendom anskaffes eller er under opførelse, behandles den som et 
anlægsaktiv henholdsvis langfristet  aktiv, medmindre der er tale om opfø-
relse af en ejendom til videresalg (handelsejendomme), som præsenteres 
under varebeholdninger.

Klassifikation af ejendomme i form af handelsejendomme, domicilejen-
domme eller investeringsejendomme skal foretages under hensyntagen til 
formålet og den forventede anvendelse af aktivet og skal foretages ejen-
dom for ejendom.

En investeringsejendom, der er valgt målt til dagsværdi, jf. § 38, der over-
går til faktisk anvendelse som domicilejendom, overføres fra investerings-
ejendom til domicilejendom. Dags værdien ved overførslen anses for at 
være ny kostpris, der anvendes som afskrivningsgrundlag i forbindelse med 
ibrugtagning som domicilejendom.

Overførsel fra domicilejendom til investeringsejendom, der er valgt målt til 
dagsværdi, jf. § 38, skal foretages til dagsværdi på overførselstidspunktet. 
Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdi på overfør-
selstidspunktet skal opdeles i to dele. Forskellen mellem ejendommens 
oprinde lige kostpris og dagsværdien på overførselsdagen indregnes enten 
som en opskrivningshenlæggelse, der indregnes i egenkapitalen som en 
bunden egenkapitalreserve, eller en nedskrivning, der indregnes i resultat-
opgørelsen. De afskrivninger, der er foretaget i perioden, hvor ejendom-
men har fungeret som domicilejendom, kan tilbageføres over virksomhe-
dens frie egenkapital. Fremadrettet måling til dagsværdi foretages med 
værdiregulering over resultatopgørelsen, og værdireguleringerne skal ikke 
bindes på egenkapitaln, men indgår i virksomhedens frie reserver.

Som vi ser det
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Se mere i afsnit 17.5 Særligt om overførsler af investeringsejendomme mel
lem kategorier.

16 .7 Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der rede gø res for an vendte 
indregningskriterier og måle grund lag.

Redegørelsen skal bl.a. omfatte de ind reg nings kriterier og målegrundlag, 
der er anvendt, og op lyse om metoder og grundlag for op- og nedskrivnin-
ger. Der skal desuden oplyses om metoden for afskrivninger, skøn over rest-
værdi og brugstid. Endelig skal det oplyses, hvis renter og indirekte produk-
tionsomkostninger er ind reg net i kostprisen for egenfremstillede materielle 
aktiver.

Som tidligere nævnt skal afskrivninger på aktiver beregnes under hensyn-
tagen til aktivets forventede restværdi efter endt brugstid. I anvendt regn-
skabspraksis skal det oplyses, om der ved opgørelse af afskrivningsgrund-
laget er taget hensyn til forventede restværdier.

Dette medfører dog ikke, at der er krav om specifikke oplysninger om stør-
relsen af restværdier i beløb eller i procent.

For det første må det antages, at restværdier vil være forholdsvis sjældent 
forekommende for materielle aktiver, når der bortses fra grunde, der anta-
ges at have ubegrænset levetid. Dertil kommer, at mange virksomheder 
ofte ikke har en praksis for eller strukturerede planer om afhændelse af 
materielle aktiver før udløbet af den økonomiske levetid. Derfor afskrives de 
fleste materielle aktiver i praksis fuldt ud over den økonomiske levetid og 
uden fastsættelse af restværdi. Herudover skal eventuelle restværdier 
opgøres individuelt for hver delkomponent af et materielt aktiv, hvis der er 
væsentlige forskelle delkomponenterne imellem. Af disse årsager vil det 
næppe give mening at oplyse om den faktuelle størrelse af restværdier.

I noterne til årsregnskabet skal virksomheder i regnskabsklasse C og D vise 
anlægsnoter for materielle aktiver. Se eksempel i afsnit 37.8 Anlægsnote 
for langfristede aktiver.

Virksomheder i regnskabsklasse B har ikke pligt til at indarbejde anlægsno-
ter i årsrapporten. Efter EY’s opfattelse er der tale om en lempelse, der er 
uden reel substans. Virksomheder i regnskabsklasse B er fortsat nødt til at 
føre et anlægskartotek, da et sådant kartotek er forudsætningen for korrekt 
opgørelse af afskrivninger, nedskrivninger og regnskabsmæssig gevinst 
eller tab ved salg af materielle aktiver. Dertil kommer, at en anlægsnote er 
et vigtigt informationsgrundlag, fx ved anvendelse af virksomhedspant 
eller anden sikkerhedsstillelse i aktiver. 

Redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53

Oplysninger om  
restværdier

Oplysningskrav,  
§ 88

Som vi ser det
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Endelig er det EY’s opfattelse, at fri tagelsen fra kravet om anlægsnoter er 
et tilbageskridt for informations niveauet i årsrapporterne, idet anlægsno-
terne giver væsentlig information om investeringsniveau og niveau for af- 
og nedskrivninger m.v. EY anbefaler derfor, at anlægsnoter også ind-
arbejdes i årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B.

Lovens regnskabsskemaer for balancen er udformet, så de afspejler føl-
gende materielle aktiver:
• Grunde og bygninger
• Produktionsanlæg og maskiner
• Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
• Materielle aktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

aktiver.

Der skal ske tilpasning af beskrivelserne og eventuelt tilføjes linjer, i det 
omfang virksomhedens aktiviteter gør det nødvendigt. 

Indregnes finansieringsomkostninger i kostprisen, skal årets indregnede 
finansieringsomkostninger oplyses for hver regnskabspost under materi-
elle aktiver. Der er ikke krav om sammenligningstal.

Ved måling af materielle aktiver til dagsværdi efter § 41, skal der gives 
oplysning om: 
•  Den regnskabsmæssige værdi af den enkelte post i balancen, som 

posten ville være indregnet til, hvis der ikke var foretaget opskrivning. 
• Udviklingen i reserve for opskrivninger under egenkapitalen i form af en 

primo/ultimo afstemning. 

Se mere om oplysningskravet i afsnit 25.5 Reserve for opskrivninger.

Herudover skal der verbalt oplyses om indregning og måling af den skatte-
mæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, idet det skal 
beskrives (fx under anvendt regnskabspraksis), at den udskudte skat ind-
regnes ved at fratrække beløbet i det bundne beløb på egenkapitalen.

Skemakrav

Oplysning om årets 
indregnede finanserings-
omkostninger,  
§ 59

Oplysning ved dagsværdi,  
§ 58
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Kapitel 17  
Investeringsejendomme

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem
C

stor D

Dagsværdi med værdi regule ring  
i resultatopgørelsen

Ikke relevant

Mulighed

Krav om afskrivning Nej, ikke ved måling til dagsværdi

Bindingskrav for opreguleringer 
til dagsværdi Nej

Måling af finansielle  forpligtelser 
tilknyttet 
 investeringsejendomme

Amortiseret kostpris

Dog mulighed for måling til dagsværdi  
ved tilvalg af § 37, stk. 5 

(fuld IFRS for finansielle instrumenter)

Virksomheder, der besidder investeringsejendomme, kan i stedet for at anvende de almindelige 
bestemmelser for materielle aktiver vælge at måle investeringsejendomme til dagsværdi med værdi-
re gu le rin g i resultatopgørelsen. Valget af regnskabspraksis gælder for alle ejendomme, der opfylder 
definitionen på at være investeringsejendom. 

Virksomheder i regnskabsklasse B (mikro) må ikke anvende § 38 og skal derfor benytte lovens almin-
delige bestemmelser for materielle aktiver.

Afgørende for, om der er tale om investeringsejendomme eller andre ejendomstyper, afhænger af for-
mål og anvendelse.  
 

17 .1 Fortolkningsbidrag
Den gældende IAS 40 Investment Property anvendes til fortolkning af 
lovens krav for investeringsejendomme. 

IAS 40 giver i lighed med loven mulighed for at vælge mellem at måle inve-
steringsejendomme til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørel-
sen, eller alternativt kan lovens almindelige regler for måling af materielle 
aktiver anvendes, jf. kapitel 16 Materielle aktiver. 

17 .2 Definition af en investeringsejendom
Loven indeholder ikke en definition på investeringsejendomme.

IAS 40
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I henhold til IAS 40 er definitionen på en investeringsejendom en investe-
ring i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygnin-
ger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af leje-
indtægter og/eller opnå en kapitalgevinst ved videresalg. 

Investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå afkast af den 
investerede kapital. Afkastet består af lejeindtægter fra udlejning af ejen-
dommene med fradrag af omkostninger forbundet med udlejning af ejen-
domme og/eller kapitalgevinst ved videresalg. I modsætning til domicilejen-
domme genererer investeringsejendomme pengestrømme, der stort set er 
uafhængige af virksomhedens øvrige aktiver. 

Investeringsejendomme kan eksempelvis være:
• Ejendomme, der besiddes med henblik på langsigtet kapitalgevinst og 

ikke med henblik på kortsigtet salg som en del af den ordinære drift. 
• Ejendomme, hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt. Når 

det endnu ikke er besluttet at anvende en ejendom som enten en domi-
cilejendom eller en handelsejendom, anses ejendommen for at være 
investeringsejendom.

• Ejendomme, som en virksomhed har leaset på finansielle leasingvilkår, 
der videreleases på operationelle leasingvilkår. 

• Ejendomme, der er tomme, men ejes med henblik på udlejning.

Ejendomme, der ikke er investeringsejendomme, vil eksempelvis være:
• Ejendomme, der er opkøbt med henblik på videresalg inden for kort tid 

eller med henblik på ombygning og/eller renovering og efterfølgende 
salg (handelsejendomme) eller sådanne ejendomme under opførelse. 

• Ejendomme under opførelse for tredjemand (entreprisekontrakter).
• Domicilejendomme, herunder ejendomme, der ejes med henblik på 

fremtidig anvendelse som domicilejendomme, eventuelt efter ombyg-
ning og renovering, ejendomme udlejet til virksomhedens medarbej-
dere, uanset om de betaler markedsleje, samt domicilejendomme, der 
er udbudt til salg. 

Som det fremgår ovenfor, er det væsentligt for en klassifikation som inve-
steringsejendom at vurdere, om en ejendom besiddes med henblik på opnå-
else af en løbende lejeindtægt og/eller en kapitalgevinst på lang sigt eller 
med henblik på et kortsigtet salg, fx efter endt renovering eller ombygning. 

Visse ejendomme dækker flere anvendelsesformål, fx arealer, der anven-
des til udlejning, eller der besiddes for at opnå en løbende lejeindtægt og/
eller en langsigtet kapitalgevinst, samt arealer, der anvendes i virksomhe-
dens produktion, administration eller salg af varer og tjenesteydelser. Hvis 
de enkelte arealer kan frasælges separat, behandles hvert areal regnskabs-
mæssigt separat. 

Definition på investerings-
ejendomme

Eksempler på investerings-
ejendomme

Ejendomme, der ikke er 
investeringsejendomme

Investeringshorisonten  
er vigtig
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og mulighed for opdeling 
af ejendommen
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Hvis hvert areal ikke kan sælges separat, behandles ejendommen kun som 
investeringsejendom, hvis en uvæsentlig del anvendes til produktion, admi-
nistration eller salg af varer og tjenesteydelser. I praksis anvendes typisk en 
grænse på 10 % i forhold til ejendommens samlede areal, når en uvæsentlig 
andel skal vurderes.

17 .3 Indregning af investeringsejendomme
En investeringsejendom indregnes som et aktiv på det tidspunkt, når for-
dele og risici ved besiddelse af ejendommen overgår til køber. Fordele ved 
at besidde investeringsejendomme omfatter typisk retten til at modtage 
lejeindtægter. Risikoovergang betyder typisk, at forpligtelser kan pålægges 
køber, herunder bl.a. forpligtelsen til at betale ejendommens omkostninger. 
I praksis overgår fordele og risici for investeringsejendomme som oftest på 
overtagelsesdagen. 

17 .4 Måling
Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris. For en 
erhvervet investeringsejendom omfatter kostprisen for grund og bygnin-
ger, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt andre omkostninger, 
der kan henføres til erhvervelsen. Endvidere indgår efterfølgende forbed-
ringer af investeringsejendommen i kostprisen.

I kostprisen ved første indregning indgår de transaktionsomkostninger, der 
er direkte knyttet til erhvervelsen af en investeringsejendom. 

Efter første indregning måles investeringsejendomme enten til kostpris 
med fradrag af afskrivninger og eventuelle nedskrivninger, tilsvarende reg-
lerne for materielle anlægsaktiver, jf. kapital 16, eller til dagsværdi, hvor 
§ 38 vælges anvendt. Hvis transaktionsomkostninger, der indgår i kostpri-
sen ved første indregning, ikke kan indeholdes i dagsværdien ved efterføl-
gende måling, vil disse efterfølgende blive værdireguleret over resultatop-
gørelsen.

Investeringsejendomme har som øvrige materielle aktiver, herunder domi-
cilejendomme, men bortset fra grunde, en begrænset økonomisk levetid. 
Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investerings-
ejendom værdiforringes, vil blive afspejlet i investeringsejendommens 
måling til dagsværdi og ikke gennem løbende afskrivninger. 

Dagsværdien af investeringsejendomme skal vurderes ud fra de faktiske 
forhold på balance dagen. For yderligere om dagsværdisansættelse, herun-
der beregningsmetoder og anvendte centrale forudsætninger til opgørelse 
af dagsværdi, henvises generelt til kapitel 5 Dagsværdimåling.

Forrentningskravet skal repræsentere den forrentning af investeringen, 
som det må forventes, at en villig og uafhængig markedsdeltager vil kræve 
ved køb af det konkrete aktiv.

Ingen mulighed for 
 opdeling, men andel af 
anvendelse som domicil  
er uvæsentlig

Første indregning

Måling ved første  
indregning

Transaktions omkostninger

Efterfølgende måling

Ingen krav om løbende 
afskrivninger

Dagsværdi

Særligt om forrentnings-
kravet ved anvendelse af 
afkastbaserede modeller



Kapitel 17 Investeringsejendomme 

308 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Fastsættelsen af forrentningskravet afgør aktivets værdi, og selv mindre 
udsving kan have betydelig effekt på aktivets  værdi. Forrentningskravet 
fastsættes dels på grundlag af en række samfundsmæssige eller konjunk-
turbetingede forhold, såsom rente niveau og inflation, herunder høj- eller 
lavkonjunktur, og dels på grundlag af en række individuelle kvalitetsforhold 
for det enkelte aktiv. Fx udgør kvalitetsforhold for en investeringsejendom 
ejendommens beliggenhed, type, lejeres bonitet, vilkår i lejekontrakten, 
alternative anvendelsesmulig heder og udbud og efterspørgsel.

En indikator for bl.a. renteniveauet er den lange obligationsrente på real-
kreditobligationer.

En række ejendomsmæglere udsender jævnligt analyser på gennemførte 
ejendomshandler, der kan anvendes til brug for fastsættelse af forrent-
ningskravet. Analyserne er ofte fordelt på forskellige ejendomstyper og 
beliggenheder og kan tjene som inspiration for et passende niveau for ejen-
dommens forrentningskrav.

Ved estimering af fremtidige pengestrømme fra investeringsejendomme er 
det naturligvis væsentligt at tage hensyn til, om huslejen kan reguleres med 
fx inflationen, og om lejen af andre årsager forventes at gå op eller ned. For-
ventninger om lejeforhøjelser skal således indgå i beregningen af de frem-
tidige pengestrømme. En reguleringsmekanisme reducerer dog risikoen i 
en investering og vil derigennem kunne reducere afkastkravet. På samme 
måde vil langsigtede lejekontrakter med solide lejere kunne reducere risi-
koen og dermed afkastkravet. Det skal understreges, at det er meget 
væsentligt, at virksomhederne nøje vurderer, hvilket forrentningskrav som 
er det mest realistiske. 

Ved anvendelse af DCF-modeller til fastsættelse af dagsværdier på investe-
ringsaktiver, er det afgørende, at der udarbejdes en fornøden dokumenta-
tion, der understøtter de enkelte forudsætninger i beregningen, herunder 
anvendt forrentningskrav og de fremtidige pengestrømme. 

Hvis dags værdien for en investeringsejendom ikke kan opgøres pålideligt, 
skal aktivet måles til kostpris med fradrag af afskrivninger under de almin-
delige målingsbestemmelser for tilsvarende aktiver, dvs. materielle aktiver. 

Finansielle forpligtelser, der anvendes til finansiering af investerings-
ejendomme, der måles til dagsværdi efter § 38, skal ifølge lovens hovedre-
gel for finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Omkostninger, 
der direkte kan henføres til optagelse af lån til investeringsejendommen, 
fragår i kostprisen for lånet ved første indregning.

Virksomheder med finansielle forpligtelser kan ved tilvalg af § 37, stk. 5 
(fuld IFRS for finansielle instrumenter), anvende dagsværdioptionen og der-
ved vælge at måle finansielle forpligtelser, der finansierer investeringsejen-

Forrentningskravet ved 
investeringsejendomme

Estimering af fremtidige 
pengestrømme for 
 investeringsejendomme
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domme, til dagsværdi. Et krav for at kunne anvende dagsværdioptionen for 
finansielle forpligtelser er enten, at måling af finansielle forpligtelser til 
dagsværdi vil eliminere eller reducere såkaldt accounting mismatch på ind-
regning eller måling af aktiver og forpligtelser, eller at ledelsen styrer og 
måler finansielle forpligtelser på dagsværdibasis i overensstemmelse med 
en dokumenteret risk management- eller investeringsstrategi. Ved tilvalg af 
§ 37, stk. 5, skal alle virksomhedens finansielle instrumenter indregnes og 
måles i henhold til gældende IFRS på området for finansielle instrumenter. 
Endvidere skal alle oplysningskravene i de gældende IFRS’er for finansielle 
instrumenter indarbejdes i årsregnskabet. 

Det er i såvel loven som i IAS 40 antaget, at investeringsejendomme under 
opførelse eller andre ejendomstyper under ombygning til efterfølgende 
anvendelse som investeringsejendom, kan og skal måles til dagsværdi, 
medmindre en sådan dagsværdi ikke kan opgøres pålideligt. 

Ejendomme, der historisk har været anvendt som investeringsejendomme, 
og som tages under ombygning med henblik på efterfølgende igen at skulle 
anvendes som investeringsejendomme, forbliver regnskabsmæssigt kate-
goriseret som investeringsejendomme og skal fortsat måles til dagsværdi 
under ombygningen.

Erhverves en ejendom med henblik på ombygning og videresalg inden for 
kort tidshorisont, skal ejendommen katogoriseres som handels ejendom 
under varebeholdninger, idet ledelsens hensigt er videresalg på kort sigt, 
og ejendommen opfylder derfor ikke definitionen på en investeringsejen-
dom.

17 .5 Særligt om overførsler af investeringsejendomme  
mellem kategorier
Hvis en ejendom reklassficeres fra fx domicil ejendom til investeringsejen-
dom, skal den regnskabsmæssige behandling af sådanne overførsler klar-
lægges. 

Loven indeholder ingen specifikke krav til, hvordan en overgang fra en 
anvendelse til en anden anvendelse skal ske regnskabsmæssigt. Der kan 
hentes inspiration i IAS 40, der behandler følgende overgange:
• Fra investeringsejendom til domicilejendom (IAS 16)
• Fra investeringsejendom til handelsejendom (IAS 2)
• Fra domicilejendom til investeringsejendom (IAS 40)
• Fra operationelt leaset ejendom til investeringsejendom (IAS 40)
• Fra ejendom under opførelse til investeringsejendom (IAS 40).

Ændrin ger i anvendelsen af enkelte investeringsejendomme eller ledelsens 
hensigter med de pågældende ejendomme kan medføre, at disse fremad-
rettet skal måles efter en anden regnskabspraksis. I sådanne tilfælde skal 
der foretages overførsler til eller fra investeringsejendomme. 

Investeringsejendomme 
under opførelse eller 
ombygning

Ejendomme erhvervet med 
henblik på videresalg

Ingen specifikke 
 bestemmelser om 
 overførsler i loven

Overførsler
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IAS 40 stiller krav om, at en ejendom først bliver eller ophører med at være 
investeringsejendom, når der sker en faktisk ændring i ejendommens 
anvendelse, og der samtidig foreligger dokumentation på den ændrede 
anvendelse af ejendommen. En ledelsesintention om en ændret fremtidig 
anvendelse af en ejendom er ikke tilstrækkeligt for en reklassifikation af 
ejendommen. Tilsvarende antages at være gældende under loven, da 
IAS 40 anvendes til fortolkning.

Overførsel fra investeringsejendomme målt til dagsværdi til domicilejen-
domme skal foretages til dagsværdi på overførselsdagen. Dagsværdien på 
overførselsdagen udgør herefter den nye kostpris for domicilejendomme. 

Investeringsejendomme, der hidtil er målt til dagsværdi, skal overføres til 
handels ejendomme, hvis disse i væsentligt omfang ombygges eller reno-
veres med henblik på et salg. Overførslen sker til dagsværdi, der herefter 
udgør den nye kostpris for handelsejendomme. Investeringsejendomme, 
der udbydes til salg og som ikke ombygges eller renoveres med henblik på 
salg, forbliver kategoriseret som investeringsejendomme, indtil salg et er 
gennemført og måles fortsat løbende til dagsværdi. Regnskabsposten 
“Handelsejendomme” anvendes primært af virksomheder, der løbende 
handler med ejendomme som en væsentlig primær aktivitet. Handels-
ejendomme præsenteres regnskabsmæssigt under varebeholdninger. 
Andre virksomheder, der blot lejlighedsvis sælger ejendomme, kan ikke 
anvende denne kategori.

Overførsel fra handelsejendomme til investeringsejendomme, der måles til 
dagsværdi, skal ske til dagsværdi på overførselsdagen. Værdireguleringer 
fra den regnskabsmæssige værdi af handelsejendomme, præsenteret som 
varebeholdninger og målt til dagsværdien på overførselsdagen, indregnes i 
resultatopgørelsen. 

Overførsel fra domicilejendomme til investeringsejendomme, der måles til 
dagsværdi, jf. § 38, skal foretages til dagsværdien på overførselstidspunk-
tet. Forskellen mellem den hidtidige regnskabsmæssige værdi og dagsværdi 
på overførselstidspunktet skal opdeles i to dele. Forskellen mellem ejen-
dommens historiske kostpris og dagsværdien på overførselsdagen indreg-
nes enten som en opskrivningshenlæggelse, der indregnes i egenkapitalen 
som en bunden egenkapitalreserve, eller som en nedskrivning, der indreg-
nes i resultat opgørelsen. De afskrivninger, der er foretaget i perioden, hvor 
ejendommen har været anvendt som domicilejendom, kan tilbageføres over 
virksomhedens frie egenkapital. Fremadrettet måling til dagsværdi foreta-
ges med værdiregulering i resultatopgørelsen. Positive værdi reguleringer 
skal ikke bindes, men indgår i virksomhedens frie egenkapitalreserver.

Overførsel fra domicilejendomme under opførelse til investeringsejen-
domme skal ske til den regnskabsmæssige værdi af ejendomme under opfø-
relse på overførselsdagen, hvilket som udgangspunkt vil være kostpris. 
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ejendomme til 
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Efterfølgende skal ejendommen måles til dagsværdi med værdiregulering 
over resultatopgørelsen.

17 .6 Særligt om praksisændringer for investeringsejendomme
Anvendelse af § 38 kan i nogle tilfælde give anledning til regnskabsmæssige 
udfordringer ved praksisændringer. 

Ved en frivillig praksisændring fra måling til dagsværdi til anden regnskabs-
praksis melder spørgsmålet sig, om der i forbindelse med en sådan praksis-
ændring skal foretages tilpasning af sammenligningstal ved rørende tidli-
gere regnskabsår. Nedenstående beskriver den regnskabsmæssige behand-
ling af en praksisændring, uden at investeringsejendommen har ændret 
karakter, formål eller anvendelse. 

Loven stiller som udgangspunkt krav om tilpasning af sammenligningstal 
ved ændring af regnskabspraksis. Det må dog i praksis antages, at det kan 
være vanskeligt at foretage en dagsværdiansættelse med tilbagevirkende 
kraft. Manglende mulighed for tilpasning af tidligere års sammenligningstal 
skal, jf. § 55, stk. 2, oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende. 

Eventuelle positive værdireguleringer til dagsværdi i forhold til den regn-
skabsmæssige værdi efter hidtidig regnskabspraksis kan indregnes i egen-
kapitalen under overført resultat. Der skal således ikke foretages en egen-
kapitalbinding af historiske dagsværdireguleringer i forbindelse med en fri-
villig praksisændring fra kostprismetoden til dags værdi metoden efter § 38. 

I praksis vil det meget sjældent være muligt at gennemføre en praksisæn-
dring fra måling til dagsværdi til kostpris for et aktiv, hvis anvendelsen af 
aktivet ikke har ændret karakter. En praksisændring af denne karakter kan 
alene gennemføres, hvis anvendelse af kostprismetoden bedre tilgodeser 
det retvisende billede, jf. kapitel 12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabs
mæssige skøn og væsentlige fejl. Det vil ofte være svært at  finde gode argu-
menter for, at en kostpris er mere retvisende end en dagsværdi. I IAS 40 
omtales alene én mulighed for at skifte regnskabspraksis fra dagsværdime-
toden til kostprismetoden, nemlig hvis en dagsværdi ikke længere kan opgø-
res pålideligt. En sådan argumentation og begrundelse er svær at forestille 
sig i relation til danske forhold. 

Ved overgang fra dagsværdi til kostpris tilbageføres foretagne dagsværdi-
reguleringer, og der skal opgøres en regnskabsmæssig værdi af investe-
ringsejendomme, svarende til den regnskabsmæssige værdi, som ejendom-
men ville have haft, hvis virksomheden altid havde anvendt kostpris-
metoden. Der skal således også foretages reduktion med de afskrivninger, 
der ville have været foretaget, hvis virksomheden hele tiden havde anvendt 
kostprismetoden. Er dagsværdien lavere end den regnskabsmæssige værdi 
opgjort med tilbagevirkende kraft efter kostprismetoden, skal det vurderes, 
om der skal foretages en nedskrivning. En lavere dagsværdi er en indikation 
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på et behov for nedskrivning, jf. kapitel 24 Værdiforringelse af langfristede 
aktiver.

17 .7 Særlige udfordringer i koncerner
I visse tilfælde besidder en dattervirksomhed en investeringsejendom, der 
udlejes koncerninternt, fx til modervirksomheden eller en anden dattervirk-
somhed. En sådan ejendom kan ikke præsenteres som en investeringsejen-
dom i modervirksomhedens koncernregnskab, der omfatter begge virk-
somheder, idet ejendommen for koncernen vil have status som en domicil-
ejendom. I det officielle årsregnskab for dattervirksomheden, der besidder 
investeringsejendommen, kan ejendommen regnskabsmæssigt anses som 
en investeringsejendom. En tilsvarende korrektion skal ligeledes foretages 
i forhold til regnskaber for dattervirksomheder, der danner grundlag for 
indregning efter den indre værdis metode.

Alternativt kan dattervirksomheder, der besidder investeringsejendomme, 
anvende lovens almindelige bestemmelser for måling af mate rielle aktiver, 
dvs. kostprismetoden. Frivilligheden i § 38 gør det muligt for virksomheder 
hensigtsmæssigt at kunne tage hensyn til disse særlige koncern mæssige 
udfordringer.

Ovenstående frivillighed skal forstås på den måde, at et datterselskab kan 
vælge at måle alle sine investeringsejendomme til enten kostpris eller til 
dagsværdi. Det er ikke muligt for et datterselskab at opdele sine investe-
ringsejendomme i to grupper, fx fordi nogle ejendomme udlejes koncern-
internt, mens andre udlejes koncern-eksternt.  Det følger af loves generelle 
bestemmelser om, at bl.a. ensartede aktiver (her: investeringsejendomme) 
skal indregnes og måles ved brug af samme anvendte regnskabspraksis.

Tilsvarende gælder for associerede virksomheder eller joint ventures, der 
besidder investeringsejendomme, der udlejes og anvendes koncerninternt 
som domicilejendomme, og hvor kapitalandele i associerede virksomheder 
eller joint ventures måles efter indre værdis metode. Der skal i sådanne til-
fælde foretages en omarbejdelse af de regnskaber, der anvendes som 
grundlag for indregning efter den indre værdis metode. Modsætningsvis 
gælder, at hvis koncernvirksomheder besidder investeringsejendomme, 
der udlejes til en associeret virksomhed eller et joint venture, vil dette regn-
skabsmæssigt kunne anses som udlejning til en ekstern lejer. I sådanne til-
fælde kan de pågældende koncernvirksomheder opretholde klassifikatio-
nen som investeringsejendomme, der måles til dagsværdi både i forhold til 
koncernregnskabet og selskabsregnskabet.

17 .8 Præsentation og oplysninger 
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der redegøres for an vendte 
indregningskriterier og målegrundlag. 
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ejendomme
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Anvendt regnskabspraksis kan formuleres således:

Investeringsejendomme
 Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, og 
ved efterfølgende måling til dagsværdi.

 Investeringsejendomme måles ejendom for ejendom til en skønnet 
dagsværdi. Målingen sker ved anvendelse af en afkastbaseret cash 
flow-model, hvor de fremtidige pengestrømme ved ejerskab af inve-
steringsejendommene tilbagediskonteres. Afkastkravet (til bage  dis-
kon teringsfaktoren) fastsættes ejendom for ejendom. 

 Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbed-
rede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, og som der-
ved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen 
som en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investerings-
ejendom nye eller forbedrede egenskaber, indregnes i resultatop-
gørelsen under ejendomsomkostninger. 

 Investeringsejendomme har som øvrige materielle aktiver, bortset 
fra grunde, en begrænset levetid. Den værdiforringelse, der finder 
sted, efterhånden som en investeringsejendom for ældes, afspejles 
i investeringsejendommenes løbende måling til dagsværdi. Der 
fore tages derfor ikke systematiske afskrivninger over investerings-
ejendommens brugstid.

 Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten 
“Værdiregulering af  investeringsejendomme”.

Lovens regnskabsskemaer for balance og resultatopgørelse indeholder 
ingen specifikke regnskabsposter til investeringsejendomme og til værdire-
gulering heraf. Efter EY’s opfattelse vil det være hensigtsmæssigt, at inve-
steringsejendomme og værdiregulering af investeringsejendomme præ-
senteres som særskilte regnskabsposter i henholdsvis balance og resultat-
opgørelse. Denne opfattelse skyldes primært, at investeringsejendomme 
måles til dagsværdi i modsætning til de fleste øvrige langfristede aktiver, 
der ofte måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. 

I teorien bør regnskabsmæssige gevinster og tab ved afhændelse ikke 
opstå, når investeringsejendomme måles til dagsværdi. I praksis vil dette 
dog afhænge af, hvor ofte der foretages genmåling til dagsværdi.

Eventuelle gevinster og tab skal præsenteres i regnskabsposten for 
dagsværdireguleringer af investeringsejendomme i resultatopgørelsen.

EKSEMPEL 
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For regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere, er der indført et 
oplysningskrav, der bl.a. gælder for investeringsejendomme, der måles til 
dagsværdi, uanset hvilket niveau i dagsværdihierarkiet aktiverne tilhører.

For hver kategori af investeringsejendomme, som måles til dagsværdi, skal 
følgende altid oplyses:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret
• Urealiserede ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i 

resultatopgørelsen.

Der stilles i § 58 a, stk. 1, ikke krav om oplysning om realiserede gevinster 
og tab, men sådanne oplysninger kan være relevante at oplyse efter § 67 a.

Begrebet ”kategori” er ikke defineret i loven, men skal forstås som de akti-
ver eller forpligtelser, som det på grund af fælles karakteristika vil være 
naturligt at vurdere samlet. For investeringsejendomme vil være afgø-
rende, om ejendommene har de samme karakteristika. Er der fx tale om 
boligejendomme og indkøbscentre, vil der være tale om to forskellige kate-
gorier af investeringsejendomme. 

Oplysningerne om ændringer i dagsværdierne har til formål at give regn-
skabsbrugerne et indblik i, hvordan de urealiserede værdireguleringer 
påvirker årets resultat. 

For yderligere om dette oplysningskrav henvises til afsnit 5.8 Præsentation 
og oplysninger.

Måles investeringsejendomme til dagsværdi efter § 38 på grundlag af 
væsentlige ikke-observerbare input, skal der tillige gives oplysninger om de 
centrale forudsætninger, der er anvendt ved opgørelsen af dagsværdi, her-
under værdiansættelsesmetoder og -teknikker. For yderligere omtale hen-
vises i kapitel 5 Dagsværdimåling.

Efter lovbemærkningerne gælder oplysningskravet i § 58 a, stk. 2 vedrø-
rende centrale forudsætninger alene investeringsejendomme, der måles på 
niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Dette skyldes, at lovgiver primært 
har fokus på investeringsejendomme, hvor der er tilknyttet en høj grad af 
usikkerhed ved dagsværdimålingen. 

I praksis vil investeringsejendomme som oftest blive målt til dagsværdi på 
basis af niveau 3-forudsætninger, hvorfor kravene i § 58 a, stk. 2 som 
udgangspunkt altid skal iagttages for investeringsejendomme, der anven-
der § 38. Erhvervsstyrelsen har endvidere tilkendegivet, at oplysningskra-
vene i § 58 a, stk. 2 også i visse situationer skal iagttages ved dagsværdi-
måling på basis af niveau 2-forudsætninger. 

Oplysningskrav,  
§ 58 a, stk. 1

Opdeling i kategorier

Oplysningskrav,  
§ 58 a, stk. 2

Dagsværdi niveau 3
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Oplysningerne kan gives samlet for en kategori af investeringsejendomme 
eller for en gruppe af investeringsejendomme, hvis de centrale forudsæt-
ninger for dagsværdiberegningen i kategorien henholdsvis gruppen ikke 
afviger væsentligt indbyrdes. Der skal foretages en konkret vurdering af, 
hvorvidt betingelserne for aggregering er opfyldt.

Opfyldelse af kravene, der gælder for regnskabsklasse B-D, kan efter EY’s 
opfattelse ske ved som minimum at anføre:
• Den eller de anvendte målemetoder til opgørelse af dagsværdi (valuar-

vurdering, DCF-model, afkastbaserede modeller, sammenlignelige 
trans aktioner m.v.)

• Centrale forudsætninger til opgørelse af dagsværdier, her under:
– afkastkrav eller diskonteringsfaktorer
– forventede inflationsrater
– principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag  

(fx tomgang, lejereserve, vedligeholdelsesomkostninger, deposita)
– diskonteringsperiode (ved DCF-model)
– terminalværdi (ved DCF-model).

Med inspiration i oplysningskravene i IFRS 13 om dagsværdimåling kunne 
følgende yderligere oplysninger være relevante. Oplysningerne kan gives 
pr. investeringsejendom eller for ensartede kategorier af investeringsejen-
domme:
• Dagsværdi
• Beliggenhed
• Antal kvadratmeter
• Karakteristika, eksempelvis opførelsesår, anvendelse (kontor, produk-

tion, detailhandel, logistik, bolig m.v.) og vedligeholdelsesstand
• Lejeindtægter og driftsomkostninger
• Udlejningsgrad
• Lejekontrakternes løbetid og opsigelsesvarsel for lejemål
• Modtagne sikkerheder for lejeindtægter, garantier, deposita og faste 

forudbetalinger
• Følsomhedsoplysninger i relation til udsving i dagsværdier ved anven-

delse af alternative diskonteringsfaktorer. 

Nedenfor er vist eksempler på centrale forudsætninger ved opgørelse  af 
dagsværdi ved anvendelse af henholdsvis en afkastbaseret model og en 
DCF-model. I begge eksempler besidder selskabet flere ejendomme, fordelt 
på forskellige ejendomskategorier, ligesom der er indhentet eksterne vur-
deringer for en del af ejendommene:

Afkastbaseret model
 Selskabets investeringsejendomme består af 16 boligejendomme 
på i alt 11.540 m2 beliggende i Nykøbing og 10 industri- og logistik-
ejendomme på i alt 26.300 m2 beliggende i Trekantområdet. 

Aggregeringsmulighed. 
§ 58 a, stk. 3

§ 58 a, stk 2

Yderligere oplysningskrav  
i IFRS 13
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 Investeringsejendommene måles til dagsværdi ved anvendelse af 
en afkastbaseret model. 

 Følgende afkastkrav er fastsat for de enkelte ejendomstyper: 
►• Boligejendomme beliggende i Nykøbing 4,5-7 % (vægtet gen-

nemsnit 4,9 %) (31. december 2020: 4,5-7,25 %, henholdsvis 
5,0 %).

• Industri- og logistikejendomme beliggende i Trekantområdet 
5-8 % (vægtet gennemsnit 6,5 %) (31. december 2020: 5-8,25 %, 
henholdsvis 6,5 %). 

 Det gennemsnitlige afkastkrav udgør 5,7 % pr. 31. december 2021 
(5,9 % pr. 31. december 2020). 

 Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af afkast-
kravene, idet der på de geografiske områder, hvor selskabets ejen-
domme er beliggende, er en meget begrænset omsættelighed af 
ejendomme. En forøgelse af afkastkravet med i gennemsnit 
0,5 %-point vil reducere den samlede dagsværdi med 1,1 mio. kr. 

 Herudover er anvendt følgende væsentlige forudsætninger ved 
dagsværdimålingen: 
►• For boligejendomme i Nykøbing er det forudsat, at den nuvæ-

rende udlejningsprocent på 80-85 % forøges til 95 % ved udgan-
gen af 2022 til en leje, svarende til den nuværende leje på i gen-
nemsnit 1.610 kr./m2. 

►• En industriejendom i Vinterby er p.t. ikke udlejet. Det normalise-
rede driftsresultat vurderes at udgøre 62.700 kr./år. Der er 
foretaget fradrag heri for en forventet tomgangsperiode på 12 
måneder fra balancedagen. 

►• Logistikejendommen i Solby forventes i 2022 at skulle reno-
veres for ca. 5 mio. kr. for at opretholde den nuværende lejeind-
tægt på 1.430 kr./m2. 

►• Øvrige industri- og logistikejendomme er fuldt udlejede på leje-
kontrakter med en gennemsnitlig resterende lejeperiode på 5 
år. Den årlige leje udgør i gennemsnit 1.920 kr./m2.

  Boligejendommene er værdiansat til en gennemsnitlig værdi på 
21.610 kr./m2, og industri- og logistikejendommene til en gennem-
snitlig værdi på 15.235 kr./m2. 

 Ekstern vurderingsmand har medvirket ved vurderingen af ejen-
domme til en samlet dagsværdi på 25 mio. kr., svarende til 3,2 % af 
den samlede dagsværdi.
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DCFmodel
 Selskabets investeringsejendomme består af 16 boligejendomme 
på i alt 11.540 m2, beliggende i Nykøbing, og 10 industri- og logistik-
ejendomme på i alt 26.300 m2, beliggende i Trekantområdet. Inve-
steringsejendommene er målt til dagsværdi ved anvendelse af DCF-
modellen, jf. beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 

 Følgende diskonteringsfaktorer (inkl. 0,8 % forventet inflation) er 
fastsat for de enkelte ejendomstyper: 
►• Boligejendomme beliggende i Nykøbing 4,5-7 % (vægtet gen-

nemsnit 4,9 %) (31. december 2020: 4,5-7,25 %, henholdsvis 
5,0 %).

• Industri- og logistikejendomme beliggende i Trekantområdet 
5-8 % (vægtet gennemsnit 6,5 %) (31. december 2020: 5-8,25 %, 
henholdsvis 6,5 %).

 Den gennemsnitlige diskonteringsfaktor inkl. forventet inflation 
udgør 5,7 % pr. 31. december 2021 (5,9 % pr. 31. december 2020). 

 Der er væsentlig usikkerhed forbundet med fastsættelsen af diskon-
teringsfaktorerne, idet der på de geografiske områder, hvor selska-
bets ejendomme er beliggende, er en meget begrænset omsætte-
lighed af ejendomme. En forøgelse af diskonteringsfaktoren med i 
gennemsnit 0,5 %-point vil reducere den samlede dagsværdi med 
1,1 mio. kr. 

 Terminalværdien er opgjort som den budgetterede nettopenge-
strøm i år 11 divideret med den fastsatte diskonteringsfaktor (ekskl. 
inflation). 

 Herudover er anvendt følgende væsentlige forudsætninger ved 
dagsværdimålingen: 
►• For boligejendomme i Nykøbing er det forudsat, at den nuvæ-

rende udlejningsprocent på 80-85 % forøges til 95 % ved udgan-
gen af 2022 til en leje, svarende til den nuværende leje på i gen-
nemsnit 1.610 kr./m2. 

• En industriejendom i Vinterby er p.t. ikke udlejet. Det er forud-
sat, at der efter en tomgangsperiode på 12 måneder fra balan-
cedagen kan indgås en lejeaftale med en ny lejer til en årlig leje 
på 415.300 kr./år. 

►• Logistikejendommen i Solby forventes i 2022 at skulle reno-
veres for ca. 5 mio. kr. for at opretholde den nuværende lejeind-
tægt på 1.430 kr./m2. 

►• Øvrige industri- og logistikejendomme er fuldt udlejede på leje-
kontrakter med en gennemsnitlig resterende lejeperiode på 6 
år. Den årlige leje udgør i gennemsnit 1.920 kr./m2. 

EKSEMPEL 
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 Boligejendommene er værdiansat til en gennemsnitlig værdi på 
21.610 kr./m2, og industri- og logistikejendommene til en gennem-
snitlig værdi på 15.235 kr./m2. 

 En ekstern vurderingsmand har medvirket ved vurderingen af ejen-
domme til en samlet dagsværdi på 25 mio. kr., svarende til 3,2 % af 
den samlede dagsværdi.

I noterne til årsregnskabet skal virksomheder i regnskabsklasse C og D præ-
sentere anlægsnoter for investeringsejendomme, der er langfristede akti-
ver. Oplysningerne efter § 58 a om centrale forudsætninger for opgørelse 
af dagsværdi kan med fordel anføres i tilknytning til denne anlægsnote, så 
oplysningerne om investeringsejendomme præsenteres samlet.

Oplysningskrav,  
§ 88
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Kapitel 18  
Biologiske aktiver

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem 
C 

stor D

Dagsværdi med værdiregulering  
over resultatopgørelsen

Ikke relevant

Mulighed

Krav om afskrivning Nej, ikke ved måling til dagsværdi

Bindingskrav for opreguleringer 
til dagsværdi Nej

Målemetode for finansielle 
 forpligtelser tilknyttet biologiske 
aktiver

Amortiseret kostpris

Dog mulighed for måling til dagsværdi kræver  
tilvalg af § 37, stk. 5  

(fuld IFRS for finansielle instrumenter)

Virksomheder, der besidder, udvikler eller bearbejder biologiske aktiver med henblik på salg, kan 
vælge at måle disse biologiske aktiver til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. Dagsværdire-
guleringer indregnes i resultatopgørelsen. Virksomheder i regnskabsklasse B (mikro) kan ikke anvende 
§ 38 til måling af biologiske aktiver og skal derfor anvende lovens almindelige regler for måling af lang-
fristede og kortfristede aktiver.  
 

18 .1 Fortolkningsbidrag
Lovens bestemmelser om regnskabsmæssig behandling af biologiske akti-
ver tager udgangspunkt i den internationale regnskabsstandard IAS 41 
Agriculture, der i vidt omfang skal anvendes som fortolkningsgrundlag ved 
anvendelse af lovens § 38, stk. 2. 

Loven giver alternativt mulighed for at vælge mellem at måle biologiske 
aktiver efter lovens almindelige regler for tilsvarende aktiver, det vil sige 
primært efter reglerne for regnskabsmæssig behandling af varebeholdnin-
ger og/eller materielle aktiver. Derimod skal biologiske aktiver i henhold til 
IAS 41 altid måles til dagsværdi, medmindre en dagsværdi ikke kan måles 
pålideligt. 

18 .2 Definition på biologiske aktiver
Virksomheder, der besidder, udvikler eller bearbejder biologiske aktiver, 
kan vælge at anvende lovens frivillige særregel. Med biologiske aktiver 
menes, jf. § 38, stk. 2, omdannelse af levende dyr eller planter med henblik 
på forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter. Derved 
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omfattes ikke kun landbrug af bestemmelsen, men også skov- eller planta-
gedrift, gartnerier eller lignende kan anvende lovens særregel.

Biologiske aktiver er levende dyr eller planter, der biologisk i en ledelses-
mæssig proces transformeres til landbrugsprodukter eller andre biologiske 
aktiver.

Dette kan eksempelvis være:
• Dyreavl (kødkvæg, grise, kyllinger, heste, høns, fiskeopdræt)
• Biologiske aktiver fra besætninger (uld, mælk, æg)
• Fremstiling af planter (blomster, buske, træer)
• Afgrøder fra planter og træer (korn, frugt, grøntsager, vindruer)
• Træ (tømmer, brædder)

Lovens definition på biologiske aktiver skelner ikke, som IAS 41, mellem bio-
logiske bærer aktiver (”bearer plants”) og biologiske produkter, der udvikles 
eller produceres fra bæreraktivet. Problemstillingen relaterer sig primært 
til biologiske planter og kan eksempelvis være et palmetræ, hvorfra der dyr-
kes bananer, kokosnødder eller udvindes og fremstilles palmeolie. Selve 
palmetræet er bæreraktivet, der på sigt må antages at have en begrænset 
økonomisk levetid, og hvor en måling af aktivet til dagsværdi ikke umiddel-
bart vil forekomme naturlig. De udviklede biologiske afgrøder fra bærerak-
tivet vil derimod blive udviklet over tid og flere gange i løbet af palmetræets 
økonomiske levetid, og alt andet lige antages dagsværdien af afgrøderne at 
stige i udviklings- eller modningsprocessen. Det vil derfor være naturligt 
regnskabsmæssigt at skelne mellem den regnskabsmæssige behandling af 
biologiske bæreraktiver og de biologiske produkter, der udvindes eller frem-
stilles fra bæreraktivet. De biologiske bæreraktiver skal følge lovens almin-
delige regler for materielle aktiver, hvorimod de biologiske aktiver, der pro-
duceres, skal måles til dagsværdi, jf. § 38, stk. 2. 

Selvom loven ikke lægger op til ovenstående opdeling i biologiske bærer-
aktiver og biologiske aktiver, der udvindes eller fremstilles fra bæreraktivet, 
er det EY’s opfattelse, at en sådan opdeling klart bør overvejes ved regn-
skabsaflæggelse efter loven.

Fiskekvoter og lignende anses ikke for at være biologiske aktiver. Disse vil 
typisk skulle behandles som immaterielle aktiver, jf. kapitel 15 Immaterielle 
aktiver.

18 .3 Måling af biologiske aktiver
I forbindelse med udviklingen eller fremstillingen af biologiske aktiver ind-
regnes omkostninger, der direkte kan henføres til det biologiske aktiv, som 
en del af aktivets kostpris. Dette kan eksempelvis være udgifter til køb af 
planter og dyr, foder, gødning, skadedyrsbekæmpelse og lønninger, der 
medgår til udvikling af biologiske aktiver m.v. 

Definition

Biologiske bæreraktiver

Som vi ser det

Kvoter

Indregning af omkost-
ninger relateret til 
 biologiske aktiver
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Ved hver regnskabsaflæggelse skal dagsværdien med fradrag af salgsom-
kostninger opgøres med udgangspunkt i aktivets aktuelle stand, og en 
dags værdi regulering indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien opgøres 
med ud gangspunkt i begrebsrammen herfor som også omtalt i kapitel 5 
Dags værdimåling. 

Der findes aktive markeder for en lang række landbrugsprodukter, som 
dagsværdimålingen kan tage udgangspunkt i. Hvis der ikke findes et aktivt 
 marked, må målingen bero på seneste markeds trans aktioner eller mar-
kedspriser for lignende produkter.

I en lang række situationer skal man i praksis indstille sig på, at dagsværdien 
på regnskabsaflæggelsestidspunktet ikke skal opgøres for et færdigt udvik-
let biologisk produkt, men for et biologisk produkt, der er under udvikling.
Det kunne fx være dagsværdien på en hvedemark pr. 30. juni ca. 2 måneder 
før høst. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tage udgangs-
punkt i senest kendte dagsværdi for det færdige biologiske produkt med fra-
drag af færdiggørelsesomkostninger og den relative udvikling i værditilvæk-
sten i den resterende periode frem til høst. 

I tilfælde, hvor dagsværdien ikke kan fastsættes ud fra oven stående krite-
rier, kan der tages udgangspunkt i en værdiansættelses model baseret på 
fremtidige penge strømme relateret til aktivet. 

Hvis en dagsværdi ikke kan måles pålideligt, skal aktivet måles til kostpris 
efter lovens almindelige målingsbestemmelser for tilsvarende aktiver, fx 
varebeholdninger eller materielle aktiver.

Finansielle forpligtelser, der anvendes til finansiering af biologiske aktiver, 
skal måles til amortiseret kostpris. 

18 .4 Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der redegøres for anvendte 
indregningskriterier og målegrundlag for virksomhedens biologiske aktiver. 

For biologiske aktiver, der måles til dagsværdi efter § 38, stk. 2, skal den 
valgte beregningsmetode for opgørelse af dagsværdi oplyses tillige med de 
anvendte forudsætninger i dagsværdiberegningen. Disse oplysninger vil 
sædvanligvis blive oplyst i noterne til årsregnskabet. 

Måling til dagsværdi  
med fradrag af  
salgs omkostninger

Finansielle forpligtelser

Redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53

§ 53, stk. 2, nr. 1, a)
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Lovens skemakrav for balancen og resultatopgørelsen indeholder ingen 
specifikke krav eller særskilte regnskabsposter vedrørende biologiske akti-
ver. Efter EY’s opfattelse vil det dog være naturligt, at biolog iske aktiver og 
afkast af biologiske aktiver præsenteres på særskilte linjer i såvel balancen 
som resultatopgørelsen. Denne opfattelse bygger på, at biolog iske aktiver 
måles efter et andet målegrundlag, end hvad der er sædvanligt for andre 
aktiver, hvilket efter EY’s opfattelse gør en særskilt præsentation påkrævet.

Anvendt regnskabspraksis kan eksempelvis formuleres således:

Langfristede biologiske aktiver
 Langfristede biologiske aktiver måles ved første indregning til kost-
pris og ved efterfølgende måling til dagsværdi med fradrag af salgs-
omkostninger.

 Dagsværdien er opgjort ved at måle vedmassen i skoven til den 
skønnede dagsværdi, som vedmassen forventes at kunne indbringe 
ved en transaktion mellem uafhængige parter.

 Skove udskilles på anskaffelsestidspunktet fra den øvrige del af 
ejendommen og måles efterfølgende særskilt til dagsværdi med fra-
drag af salgsomkostninger.

 Dagsværdireguleringer af biologiske aktiver indregnes i en særskilt 
post i resultatopgørelsen.

Kortfristede biologiske aktiver
 Kortfristede biologiske aktiver måles ved første indregning til kost-
pris og ved efterfølgende måling til dagsværdi med fradrag af salgs-
omkostninger.

 Dagsværdien er den værdi, som beholdningen forventes at kunne 
indbringe ved en transaktion mellem uafhængige parter.

 Dagsværdien for besætningen er seneste offentliggjorte normal-
handelsværdi, medmindre denne værdi skønnes at afvige fra dags-
værdien på balancedagen.

 Dagsværdien for afgrøder opgøres med udgangspunkt i de seneste 
offentliggjorte handelsværdier på de pågældende afgrøder ifølge 
#-børs, hvor afgrøderne forventes at skulle afsættes.

 Dagsværdien for opskovet træ sættes til den værdi, som tilsvarende 
beholdninger blev handlet til på balancedagen.

 Værdireguleringer af kortfristede biologiske aktiver indregnes i en 
særskilt post i resultatopgørelsen.

Som vi ser det

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 
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For regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere, er der indført et  
oplysningskrav, der bl.a. gælder for biologiske akiver, der måles til dags-
værdi, uanset hvilket niveau i dagsværdihierarkiet aktiverne tilhører.

For hver kategori af biologiske aktiver, som måles til dagsværdi, skal føl-
gende altid oplyses:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret
• Urealiserede ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i 

resultatopgørelsen.

Der stilles i § 58 a, stk. 1, ikke krav om oplysning om realiserede gevinster 
og tab, men sådanne oplysninger kan være relevante at oplyse efter § 67 a.

Begrebet ”kategori” er ikke defineret i loven, men skal forstås som de akti-
ver eller forpligtelser, som det på grund af fælles karakteristika vil være 
naturligt at vurdere samlet. For biologiske aktiver vil være afgørende, om 
aktiverne har de samme karakteristika. Er der fx tale om skovdrift og kvæg-
avl, vil der være tale om to forskellige kategorier af biologiske aktiver. 

Oplysningerne om ændringer i dagsværdierne har til formål at give regn-
skabsbrugerne et indblik i, hvordan de urealiserede værdireguleringer 
påvirker årets resultat. 

For yderligere om dette oplysningskrav henvises til afsnit 5.8 Præsentation 
og oplysninger.

Måles biologiske aktiver til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger, jf. 
§ 38, der ikke er baseret på væsentlige observerbare input på et aktivt mar-
ked, skal der gives oplysninger om de centrale forudsætninger, der er 
anvendt ved opgørelsen af dagsværdi, herunder værdiansættelsesmetoder 
og -teknikker.

Efter lovbemærkningerne gælder oplysningskravet om centrale forudsæt-
ninger og værdiansættelsesmetoder alene biologiske aktiver, der måles på 
niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Dette skyldes, at lovgiver primært 
har fokus på biologiske aktiver, hvor der er tilknyttet en høj grad af usikker-
hed ved dagsværdimålingen. Erhvervsstyrelsen har dog tilkendegivet, at 
oplysningskravene i § 58 a, stk. 2 også i visse situationer forventes over-
holdt ved dagsværdimåling på basis af niveau 2 forudsætninger.

For biologiske aktiver gælder, at målingen til dagsværdi kan ske på alle 
niveauer i dagsværdihierarkiet. En række færdigudviklede biologiske akti-
ver (fx dyr og afgrøder) handles på et aktivt marked og kan umiddelbart 
måles til dagsværdi med udgangspunkt i noterede priser (niveau 1). Andre 
biologiske aktiver under udvikling skal bl.a. vurderes for udviklingsstade, 
opnåelige salgspriser ved færdiggørelse m.v. Sådanne regnskabsmæssige 

Oplysningskrav,  
§ 58 a, stk. 1

Opdeling i kategorier

Oplysningskrav, 
§ 58 a, stk. 2

Dagsværdi niveau 3 og 
måske niveau 2
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skøn medfører, afhængigt af forudsætningernes art og observerbarhed, at 
dagsværdimålingen foretages på niveau 2 eller 3. 

Oplysningskravene i § 58 a, stk. 2 kan gives samlet for en kategori af biolo-
giske aktiver eller for en gruppe af biologiske aktiver, hvis de centrale forud-
sætninger for dagsværdiberegningen i kategorien henholdsvis gruppen 
ikke afviger væsentligt indbyrdes. Der skal foretages en konkret vurdering 
af, hvorvidt betingelserne for aggregering er opfyldt. 

For yderligere omtale henvises i kapitel 5 Dagsværdimåling.

Opfyldelse af kravene i § 58 a, stk. 2 kan efter EY’s opfattelse ske ved som 
minimum at anføre:
• Den eller de anvendte målemetoder til opgørelse af dagsværdi (valuar-

vurdering, DCF-model, sammenlignelige trans aktioner m.v.)
• Centrale forudsætninger til opgørelse af dagsværdier, her under:

– forventede salgs- og produktionspriser
– forventede diskonteringsfaktorer
– forventede inflationsrater
– principper for opgørelse af diskonteringsgrundlag 
– diskonteringsperiode (ved DCF-model)
– terminalværdi (ved DCF-model).

Med inspiration i IAS 41 og IFRS 13 vedrørende dagsværdimåling kunne føl-
gende yderligere oplysninger være relevante. Oplysningerne kan gives pr. 
biologisk aktiv eller for ensartede kategorier af biologiske aktiver:
• En beskrivelse af hver gruppe af biologiske aktiver (kvalitativt og kvan-

titativt).
• Arten af aktiviteter for hver gruppe af biologiske aktiver. 
• Ikke-finansielle mål eller skøn over fysiske mængder dels pr. balancedag 

og dels i løbet af regnskabsåret.
• Værdiansættelsesmetoder og væsentlige forudsætninger, der er 

anvendt ved opgørelsen af dagsværdien for hver gruppe af biologiske 
aktiver.

• Oplysninger om sikkerhedsstillelser og regnskabsmæssig værdi af bio-
logiske aktiver, der er stillet til sikkerhed.

• Investeringsforpligtelser i biologiske aktiver.
• Finansielle risk management-strategier tilknyttet aktiviteter med biolo-

giske aktiver.
• Følsomhedsoplysninger i relation til udsving i dagsværdier ved anven-

delse af alternative forudsætninger. 

I noterne til årsregnskabet skal virksomheder i regnskabsklasse C og D 
anføre anlægsnoter for biologiske aktiver, der er langfristede aktiver.

Aggregeringsmulighed, 
§ 58 a, stk. 3 

Lovens minimumskrav

IAS 41-oplysningskrav

Oplysningskrav,  
§ 88
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Kapitel 19  
Kapitalandele i dattervirksomheder, 
kapitalinteresser, associerede 
virksomheder og fællesledede 
arrangementer

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem
C 

stor D

Dattervirksomheder,  
associerede virksomheder og 
fællesledede virksomheder 
(joint ventures) 

Mikro-
virksomhe-
der må ikke 

besidde 
kapital-
andele i 

disse

Hovedregel: Kostprismetoden, § 36 
Alternativ 1: Indre værdis metode, § 43 a 

Alternativ 2: Dagsværdi over egenkapitalen, § 41

Driftsfællesskaber  
(joint operations) Linje for linje indregning

Kapitalinteresser 
(uden betydelig indflydelse)

Hovedregel: Dagsværdi over resultatopgørelsen, § 37, stk. 11 
Alternativ 1: Kostprismetoden, § 37, stk. 4 (kun hvis unoteret) 

Alternativ 2: Indre værdis metode, § 43 a

1) Hvis en mikrovirksomhed besidder kapitalinteresser, kan disse ikke måles til dagsværdi.

Formålet med dette kapitel er at beskrive den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i datter-
virksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder i selskabs-
regnskabet. For den regnskabsmæssige behandling i koncernregnskabet henvises der til kapitel 9 Kon
cernregnskaber og minoritetsinteresser. 

For kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder 
(joint ventures) er kostprismetoden lovens hovedregel for indregning og måling i selskabsregnskabet. 
Som en alternativ metode kan enten anvendes indre værdis metode eller dagsværdi med opskrivning 
over egenkapitalen. 

Deltagelse i driftsfællesskaber skal indregnes linje for linje. 

Kapitalandele i kapitalinteresser måles som hovedregel til dagsværdi over resultatopgørelsen, men 
kan alternativt måles til kostpris, hvis kapitalinteresse er unoteret, eller efter indre værdis metode.

Ved valg af indre værdis metode skal virksomheden vælge, om metoden anvendes som en konsolide-
rings- eller en målemetode, da dette medfører en forskel i indregning og måling af visse typer af trans-
aktioner. 
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19 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens bestemmelser om kapitalandele kan følgende inter-
nationale regnskabsstandarder anvendes:
• Kostprismetoden
 IAS 27 Separate Financial Statements
• Indre værdis metode
 IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures
• Dagsværdimetoden
 IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement.

IFRS 11 Joint Arrangements finder anvendelse til klassifikation af fælles-
ledede arrangementer som enten driftsfællesskaber (joint operations) eller 
fællesledede virksomheder (joint ventures) samt til indregning og måling af 
driftsfællesskaber i selskabsregnskabet. 

IAS 28 anvendes fortsat til fortolkning ved indregning og måling af kapi-
talandele i fællesledede virksomheder (joint ventures) i selskabsregnska-
bet.

Kapitalinteresser er introduceret i loven som følge af tilpasning til EU’s 
regnskabsdirektiv. Kategorien kapitalinteresser eksisterer ikke under IFRS.

19 .2 Kategorier af kapitalandele og metodevalg
Dattervirksomheder
En dattervirksomhed er en virksomhed, der er underlagt bestemmende ind-
flydelse af en modervirksomhed.

Bestemmende indflydelse defineres i loven som beføjelsen til at styre en 
datter virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger. Lovens 
kontroldefinition er udarbejdet på grundlag af IAS 27 (2004).

Kontroldefinitionen i IAS 27 (2004) stiller dels krav om beføjelsen til at 
styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger, 
som loven gør. Derudover stiller IAS 27 (2004) krav om muligheden for at 
opnå et økonomisk afkast af investeringen. Begge betingelser skal således 
være opfyldt, før der er tale om kontrol.  

Selvom lovens kontroldefinition tekstmæssigt adskiller sig fra definitionen i 
IAS 27 (2004), har lovgiver i bemærkningerne til loven oplyst, at det ikke er 
hensigten, at der skal være reelle forskelle mellem lovens og IAS 27’s hidti-
dige kontroldefinition. 

Den gældende kontroldefinition i IFRS findes nu i IFRS 10. Kontrol efter 
IFRS 10 forudsætter, at investor har råderet over de relevante aktiviteter i 
virksomheden tillige med, at investor er eksponeret eller har retten til et 
variabelt afkast fra involvering i virksomheden og har muligheden for at 
påvirke afkastet gennem råderetten over de relevante aktiviteter. 

Dattervirksomhed

Kontroldefinitionen  
i loven

Kontroldefinitionen  
i IAS 27 (2004)

Ingen forskelle mellem 
loven og IAS 27 (2004)

Kontroldefinition i IFRS
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Der er således umiddelbart en række forskelle mellem kontroldefinitionen i 
loven og IAS 27 (2004) på den ene side og IFRS 10 på den anden side. Lov-
giver har dog i lovbemærkningerne tilkendegivet, at der heller ikke forven-
tes at være forskelle af væsentlig betydning mellem lovens kontroldefini-
tion, baseret på IAS 27 (2004), og kontroldefinitionen i IFRS 10.

Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når 
modervirksomheden direkte eller indirekte gennem en datter virksomhed 
ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, medmin-
dre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådan forhold ikke udgør 
bestemmende indflydelse.

Ved vurdering af, om der via indirekte ejerskab foreligger bestemmende 
indflydelse over en virksomhed, tæller alle stemmerettigheder med, som 
kontrolleres af dattervirksomheder. Modsætningsvis tæller stemmerettig-
heder, der besiddes gennem en associeret virksomhed, ikke med i vurderin-
gen af, om der foreligger bestemmende indflydelse. 

Besidder en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettig-
hederne i en virksomhed, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis 
moder virksomheden har:
• Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en 

aftale med andre investorer 
• Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virk-

somhed i henhold til vedtægter eller aftaler. De finansielle og drifts-
mæssige forhold skal udgøre virksomhedens væsentligste aktiviteter 
og således påvirke afkastet til kapitalejerne.

• Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det 
øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende ind-
flydelse på virksomheden, eller har

• Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen 
eller i et tilsvarende organ, og derved besidder den faktiske bestem-
mende indflydelse over virksomheden.

Der er ingen krav om, at investor skal eje kapitalandele, for at der er tale om 
en dattervirksomhed. En virksomhed, der ikke besidder kapitalandele, men 
har råderet over mere end halvdelen af medlemmerne i det øverste ledelses-
organ, kan afhængigt af øvrige omstændigheder godt have kontrol. 

Eksistensen af potentielle stemmerettigheder, som tegningsretter, købsop-
tioner eller konverteringsretter og lignende på kapitalandele, som aktuelt 
kan udnyttes eller konverteres til kapitalandele, skal tages med i betragt-
ning ved vurderingen af, om en virksomhed kan opnå beføjelsen til at styre 
en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger.

Det er ikke en forudsætning, at de potentielle stemmerettigheder forventes 
udnyttet. Eksistensen af sådanne rettigheder er tilstrækkelig til, at rettighe-

Mere end 50 %  
af stemmerne

Indirekte ejerskab gennem 
dattervirksomheder tæller 
også med

Mindre end 50 %  
af stemmerne

Ingen krav om at  
besidde kapitalandele

Potentielle 
 stemmerettigheder  
skal medregnes
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derne skal tages i betragtning, ved vurdering af om en virksomhed kan opnå 
beføjelsen til at styre en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige 
beslutninger.

Visse potentielle stemmerettigheder, som fx tegningsretter og call-optio-
ner, opfylder tillige lovens definition på et afledt finansielt instrument og 
skal derfor indregnes i balancen til dagsværdi, jf. kravene i lovens § 37, hvis 
dagsværdi kan måles pålideligt. 

 En investorvirksomhed, der p.t. besidder 40 % af stemmerettig-
hederne i en anden virksomhed, anses som et associeringsforhold. 
Har investorvirksomheden tillige råderet over fx call-optioner til 
erhvervelse af yderligere 40 % af stemmerettighederne i virksom-
heden, og call-optionerne kan udnyttes straks, vil der være tale om 
et koncernforhold, da potentielle stemmerettigheder skal medreg-
nes ved vurderingen af, om muligheden for at opnå kontrollen med 
en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger 
foreligger. Samtidig har investorvirksomheden adgang til økonomi-
ske fordele på basis af de allerede erhvervede stemmerettigheder 
på 40 %. 

Ved den regnskabsmæssige indregning af resultatandele og egen kapital 
efter indre værdis metode skal de faktiske besiddelser anvendes, som i 
eksemplet ovenfor vil være 40 %. 

I praksis vil langt de fleste koncernrelationer blive afklaret alene ud fra vur-
deringen af, hvem der råder over flertallet af stemmerettighederne.

Hvis det ikke umiddelbart er klart, om en virksomhed råder over flertallet af 
stemmerne i en dattervirksomhed, skal klassifikationen ske på baggrund af 
en nøje vurdering af det underliggende aftalesæt, herunder vedtægter, 
bestyrelsens forretningsorden, kapitalejeraftaler m.v. 

Kontroldefinitionen medfører bl.a., at såkaldte Special Purposes Entities 
(SPE’er) inddrages i vurderingen af, om der foreligger kontrol og i givet fald, 
om SPE’er skal konsolideres.

Den regn skabsmæssige behandling af SPE’er er internationalt reguleret i et 
fortolkningsbidrag til IFRS. Fortolkningsbidraget, der i forbindelse med 
udsendelsen af IFRS 10 nu er ophævet, er benævnt SIC 12.

Ifølge SIC 12 etableres en SPE typisk for at opfylde et snævert og veldefine-
ret formål (eksempelvis indgåelse og administration af leasingkontrakter, 
udførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter eller ”securitization” af 
finansielle aktiver). En sådan særlig virksomhed kan være enten et selskab, 
en fond, et interessentskab eller en ikke-registreret enhed. SPE’er etableres 
ofte med juridiske bestemmelser, som lægger strenge og undertiden varige 

EKSEMPEL 

Indregning af resultat og 
egenkapital sker på basis 
af faktiske besiddelser

Praksis

Special Purpose Entities
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begrænsninger på ledelsens beføjelser til at træffe beslutninger vedr ørende 
SPE’ens aktiviteter. Ofte specificerer disse krav, at betingelserne for 
SPE’ens løbende aktiviteter som udgangspunkt ikke kan ændres. Virksom-
heden drives på såkaldt “autopilot”-vilkår.

Virksomheden, som har etableret SPE’en, overfører jævnligt aktiver til 
SPE’en, opnår brugsret til SPE’ens aktiver, eller leverer tjenesteydelser til 
SPE’en, mens andre (kapitalindskydere) kan yde finansiering af SPE’en. Den 
virksomhed, som har etableret SPE’en, og som indgår transaktioner med en 
SPE, kan i realiteten have bestemmende indflydelse på SPE’en.

De økonomiske fordele ved deltagelse i en SPE kan fx være i form af et 
gælds- eller egenkapitalinstrument, en ret til andel af overskud, en ret til en 
andel af enhedens nettoaktiver eller en leasingkontrakt. Nogle økonomiske 
fordele vil blot sikre virksomheden et fast eller angivet afkast, mens andre 
kan give virksomheden ret eller adgang til andre fremtidige økonomiske for-
dele fra SPE’ens aktiviteter. I de fleste tilfælde bibeholder den virksomhed, 
på hvis vegne SPE’en er etableret, en væsentlig økonomisk interesse i 
SPE’ens aktiviteter, selv hvor denne kun besidder en lille del eller ingen 
andel af SPE’ens egenkapital.

Loven kræver i § 114 konsolidering af virksomheder, som er underlagt den 
regnskabsaflæggende virksomheds bestemmende indflydelse, og som 
opfylder definitionen på en dattervirksomhed efter årsregnskabslovens 
bilag 1 B.

Hvis SPE’en opfylder definitionen på en dattervirksomhed og er under kon-
trol, vil den være omfattet af lovens konsolideringspligt og derfor blive kon-
solideret i koncernregnskabet.

Kapitalinteresser 
Der blev med virkning for regnskabsår startende 1. januar 2020 introduce-
ret en ny type af kapitalandele, benævnt kapitalinter esser. Ændringen er 
forårsaget af en tilpasning af loven til EU’s regnskabsdirektiv.

Kapitalinteresser er defineret i bilag 1 B til loven:

 En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomhe-
ders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med 
besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem 
en varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital 
i en anden virksomhed formodes at være en kapitalinteresse, når 
rettigheden udgør mindst 20 % af egenkapitalen i den anden virk-
somhed. 

Erhvervsstyrelsen har i 2021 udsendt en vejledning om årsregnskabslo-
vens bestemmelser om kapitalinteresser. Vejledningen adresserer bl.a. rej-

Ny type kapitalandele

Definition af kapital- 
interesser

Vejledning fra  
Erhvervsstyrelsen



Kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer 

330 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

ste fortolkningsspørgsmål vedrørende definition og den regnskabsmæssige 
behandling af kapitalinteresser, herunder snitfladen mellem kapital-
interesser og associerede virksomheder.

Det skal ifølge vejledningen fra Erhvervsstyrelsen være tilstrækkeligt klart, 
at formålet med kapitalinteressen er at fremme virksomhedens egne aktivi-
teter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed.

Kravet om at fremme virksomhedens egne aktiviteter kan være opfyldt, 
hvis virksomheder har foretaget investeringen af strategiske årsager, fx i 
form af forventning om direkte eller indirekte økonomiske fordele, herun-
der øget salg eller lavere omkostninger. For virksomheder, som ikke har 
anden aktivitet end besiddelse af kapitalandele i andre virksomheder (hol-
dingvirksomheder), må der lægges mere vægt på, om investeringen er fore-
taget af strategiske årsager.  

Kravet om varig tilknytning medfører, at en investering skal være foretaget 
med henblik på vedvarende eje eller brug i overensstemmelse med lovens 
definition på anlægsaktiver. Kravet om varig tilknytning anses derfor som 
opfyldt, hvis tidshorisonten for besiddelse er 1-2 år. 

Klassifikationen som en kapitalinteresse kræver ejerskab i den ene eller 
anden form og kan ikke alene baseres på opfyldelse af formålsbetragtnin-
gen. Rettigheder over egenkapital betyder, at kapitalinteresser ikke er 
begrænset til ejerandele i kapitalselskaber, typisk anparts- og aktieselska-
ber, men også kan bestå af andele i fx interessentskaber, hvor rettigheden 
er baseret på en aftale eller en kontrakt.

Definitionen på en kapitalinteresse indeholder en formodningsregel for, 
hvornår der ud fra ejerandelen typisk vil være tale om en kapitalinteresse. 
Denne er af lovgiver fastsat til mindst 20 %. Formodningsreglen udtrykker, 
hvornår en ejerandel er af en sådan størrelse, at det krævede formål kan 
forventes at være opfyldt, og betyder, at den dokumentation virksomheden 
skal være i stand til at fremlægge, er forskellig, afhængigt af om ejerande-
len udgør mindre end eller mindst 20 %.   

Ejerandele Mindst 20 % Under 20 %

Kapital-
interesse?

Ja, medmindre det ikke 
kan dokumenteres, at 
formålskravet er 
opfyldt.

Nej, medmindre virsom-
heden kan dokumentere, 
at formålskravet er 
opfyldt.

En virksomhed, der ejer 20 % eller mere af kapitalandelene i en virksomhed, 
kan umiddelbart klassificere denne kapitalandel som en kapitalinteresse, 
medmindre det ikke kan dokumenteres, at formålskravet er opfyldt. 

Formålskravet

Krav om ejerskab

Formodningsregel  
på mindst 20 %

Metode til fastlæggelse  
af klassifikation

Kapitalandele med  
ejerandel på mindst 20 %
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Før lovændringen ville den samme kapitalandel ofte blive klassificeret som 
associeret virksomhed ud fra formodningsreglen om, at besiddelse af 20 % 
af stemmerettighederne medfører betydelig indflydelse kombineret med 
en antagelse om, at stemmerettighederne følger antallet af aktier i langt 
størstedelen af tilfældene. Sidstnævnte antagelse gælder fortsat, hvilket  
betyder, at klassifikationen som associeret virksomhed ved ejerandele på 
20 % ifølge vejledningen som hovedregel kan fastholdes.

Kapitalandele, hvori virksomheden ejer mindre end 20 % klassificeres ikke 
som kapitalinteresser, medmindre virksomheden kan dokumentere, at det 
krævede formål, at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem varig 
tilknytning, er til stede, og at det er tilstrækkelig klart. Fremgangsmåden er 
den samme, som ved vurderingen af, om en investering i en virksomhed 
klassificeres som associeret virksomhed, selvom stemmerettighederne 
udgør mindre end 20 %. 

Efter EY’s opfattelse vil den nye kategori, kapitalinteresser, sammenholdt 
med, at associerede virksomheder nu betragtes som en undergruppe af 
kapitalinteresser, kun i få tilfælde medføre ændret klassifikation af kapi-
talandele, som hidtil har været betragtet som associerede virksomheder. 
EY vurderer derfor, at det nye formålskrav i de fleste tilfælde vil være 
opfyldt for virksomheder, der hidtil har været klassificeret som associerede 
virksomheder.

Har virksomheden kapitalandele, som tidligere har været klassificeret som 
andre værdipapirer og kapitalandele som følge af manglende betydelig ind-
flydelse, kan de nye regler medføre, at der skal ske reklassifikation til kapi-
talinteresser, medmindre virksomheden ikke kan dokumentere, at formåls-
kravet er opfyldt. Ændringerne forventes efter EY’s opfattelse primært at 
påvirke andre værdipapirer og kapitalandele med ejerandele på mindst 
20 % under finansielle anlægsaktiver.

Har kapitalandelen tidligere været klassificeret som omsætningsaktiv, vil 
det være vanskeligt at argumentere for, at kravet om varig tilknytning er 
opfyldt, medmindre virksomheden kan dokumentere, at formålet med inve-
steringen er ændret. 

Nedenstående figur illustrerer overvejelserne ved klassifikationen af kapi-
talandele som enten kapitalinteresser, associerede virksomheder eller por-
teføljeinvesteringer.

Kapitalandele med  
ejerandel på mindre  
end 20 %

Som vi ser det

Klassifikation
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JaJa

Ja

Nej

NejNej Nej

Nej

Ja JaEjerandel  
≥ 20 %

Formålskrav 
opfyldt?

Formålskrav 
opfyldt?

Portefølje- 
investering

Andel af  
stemmer  

≥ 20 %

Betydelig  
indflydelse 
på anden 

vis?

Kapital-
interesse og 
associeret

Kapital-
interesse

I de tilfælde, hvor der sker ændring i klassifikation, fx hvor kapitalandele i 
andre værdipapirer og kapitalandele reklassificeres til kapitalinteresser, 
anses dette som en ændring i anvendt regnskabspraksis, hvilket kræver til-
pasning af sammenligningstal og beskrivelse heraf under anvendt regn-
skabspraksis. 

Nedenstående 3 eksempler fra Erhvervsstyrelsens vejledning illustrerer, 
hvornår virksomheder, der ejer mindre end 20 % af kapitalandele i en virk-
somhed, skal klassificere investeringerne som kapitalinteresser:

 En virksomhed driver vognmandsvirksomhed og ejer 9 % af kapita-
len i en fragtcentral. Virksomheden får størstedelen af sin omsæt-
ning gennem fragtcentralen. 

 Eftersom virksomheden får størstedelen af sin omsætning gennem 
fragtcentralen, er der klare indikationer på, at kapitalandelen besid-
des med henblik på at fremme virksomhedens aktiviteter.

 Om der foreligger varig tilknytning skal baseres på ledelsens hen-
sigter med investeringen, herunder om dette kan dokumenteres i 
virksomhedens budgetter og eventuelle strategiske beskrivelser, 
forretningsplaner, ledelsesreferater og lignende.

 Hvis kapitalandelen har været eller forventes at forblive under virk-
somhedens ejerskab i en længere periode, kan dette være en indika-
tor på, at kravet om varig tilknytning er opfyldt.

  En virksomhed ejer 2 % af et advokatfirma, hvor ejeren er partner. 
Virksomheden ejer advokatfirmaet sammen med 49 andre part-
nere, hvis ejerandel også er placeret i holdingvirksomheder. Al akti-
vitet foregår i advokatfirmaet, og virksomheden indregner alene en 
resultatandel i henhold til kontrakt. Alle indtægter og omkostninger 
afholdes i advokatfirmaet. 

Ændring i klassifikation

Eksempler fra  
Erhvervsstyrelsens  
vejledning

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 
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 Overskudsdelingen i ovenstående konstruktion, som ofte ses i advo-
kat- og revisionsbranchen, er udtryk for et afkast på investeringen i 
advokatfirmaet. Ved vurdering af klassifikation for holdingvirksom-
heder skal der lægges mere vægt på, om investeringen kan beteg-
nes som en strategisk investering i modsætning til en portefølje-
investering.

 Selvom ejerandelen i eksemplet er beskeden, 2 %, vil ejerens funk-
tion som partner i advokatvirksomheden være en stærk indikator 
på, at investeringen er strategisk. Derudover må formodningsreg-
len om varig tilknytning forudsættes, at være opfyldt, da ejerande-
len formentlig skulle afstås ved partnerens fratræden som partner i 
advokatfirmaet. 

 En virksomhed driver detailbutik med dagligvarer og ejer under 1 % 
af en kapitalandel i en andelsforening. Andelsforeningen driver ca. 
1.000 butikker i Danmark, hvor virksomheden som medlem og 
medejer har ret til fællesindkøb og andre fællesfunktioner.

 Vurderingen af om investeringen på 1 % opfylder formålskravet om 
varig tilknytning, skal i eksemplet bl.a. baseres på, om valget af 
investeringen i andelsforeningen er et strategisk valg af ledelsen, 
om virksomheden fremmer egne aktiviteter gennem sit ejerskab og 
om virksomheden er bundet af aftaler om fortsat ejerskab i en læn-
gere periode eller har været medejer af andelsforeningen i en læn-
gere periode. 

Erhvervsstyrelsen anfører i sin vejledning om kapitalinteresser, at hvis virk-
somheden alene besidder associerede virksomheder, skal benævnelsen 
”kapitalinteresser” anvendes i resultatopgørelsen, balancen m.v. Dette er 
også afspejlet i lovens regnskabsskemaer, som ikke længere indeholder 
regnskabsposter for associerede virksomheder. Styrelsen anerkender 
uhensigtsmæssigheden heri, men finder ikke, at en anden fortolkning kan 
rummes inden for regnskabsdirektivet. Det betyder, at alene i de tilfælde, 
hvor virksomheden besidder både kapitalinteresser og associerede virk-
somheder, er det tilladt at benævne de to kategorier efter deres indhold i 
årsregnskabets regnskabsskemaer. 

Det er EY’s opfattelse, at denne præsentation i regnskabet ikke er hensigts-
mæssig. Problemstillingen udstilles i selve vejledningen, hvor det fremgår, 
at Erhvervsstyrelsen for overskuelighedens skyld er nødt til at anvende 
betegnelsen ”kapitalinteresser” for kapitalinteresser, hvorover virksomhe-
den ikke har betydelig indflydelse, og betegnelsen ”associerede virksomhe-
der” for kapitalinteresser, hvorover virksomheden har betydelig indfly-
delse. 

EKSEMPEL 

Associerede  
virksomheder  
benævnes  
kapitalinteresser

Som vi ser det
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Såvel loven som vejledningen sondrer mellem henholdsvis kapitalinteresser 
og associerede virksomheder som to særskilte kategorier. Det ses bl.a. ved, 
at lovens definition af henholdsvis kapitalinteresse og associeret virksom-
hed ikke er ens. Lovbemærkningerne til lovforslag L 99 af 14. november 
2018 anfører bl.a., at der imidlertid er sådanne forskelle i definitionen af 
kapitalinteresser og associerede virksomheder, at de ikke kan anses for en 
samlet gruppe. Hertil kommer forskelle i målings- og oplysningskrav, som 
heller ikke er ens for de to kategorier. 

I praksis medfører dette, at hvis en virksomhed alene har investeringer i 
associerede virksomheder, og nu fremover skal benævne dem kapitalinte-
resser, kan regnskabsbruger ikke uden at undersøge årsregnskabet nær-
mere finde ud af, om der i realiteten er tale om associerede virksomheder, 
hvori virksomheden har betydelig indflydelse eller ej. 

Efter vores opfattelse er det både mere retvisende, og i regnskabsbruger-
nes interesse, altid at benævne kapitalandele, hvorover virksomheden har 
betydelig indflydelse, som associerede virksomheder. Muligheden i lovens 
§ 23 for at benævne poster efter deres reelle indhold synes efter EY’s 
opfattelse at kunne rumme dette. Uanset det uhensigtsmæssige i, at virk-
somhederne efter vejledningen ikke må benævne associerede virksomhe-
der som sådanne i tilfælde, hvor den alene har associerede virksomheder, 
må vi dog notere os, at Erhvervsstyrelsen i vejledningen konkret har for-
holdt sig til problemstillingen og konkluderet, at det ikke er muligt.

Kapitalinteresser skal i forhold til indregning og måling enten anvende 
bestemmelserne for øvrige finansielle instrumenter i § 37 (dagsværdi, med 
mulighed for kostpris, hvis kapitalinteressen ikke er børsnoteret) eller 
§ 43 a (indre værdis metode). Mikrovirksomheder kan dog alene anvende 
kostprismetoden eller indre værdis metode. Der er tale om valg af regn-
skabspraksis, som skal anvendes systematisk og konsekvent for alle kapita-
linteresser. 

For yderligere om indregning og måling henvises der til kapitel 20 Finan
sielle aktiver og afsnit 19.4 om indre værdis metode.

Associerede virksomheder
En associeret virksomhed er en virksomhed, som ikke er en dattervirksom-
hed, men i hvilken en anden virksomhed og dennes dattervirksomheder 
besidder kapitalinteresser og udøver betydelig indflydelse på virksomhe-
dens driftsmæssige og finansielle ledelse. En investor formodes at kunne 
udøve betydelig indflydelse, hvis virksomheden og dens dattervirksomhe-
der tilsammen råder over 20 % eller mere af stemmerettighederne.

Introduktionen af kapitalinteresser i loven medfører også en ændring i defi-
nitionen af associerede virksomheder, der nu skal opfylde definitionen på 
en kapitalinteresse, hvorover virksomheden udøver betydelig indflydelse. 

Indregning og måling

Associerede virksomheder, 
en undergruppe af kapital-
interesser
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Associerede virksomheder anses således som en undergruppe af kapitalin-
teresser. 

Eksistensen af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes 
eller konverteres til kapitalandele, skal i lighed med, hvad der gælder for 
dattervirksomheder, tages med i vurderingen af, om en investor kan udøve 
betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle 
ledelse.

Ved indregning af resultatandele og egen kapital efter den indre værdis 
metode skal de faktiske ejerandele anvendes. 

I praksis ses eksempler på, at en råderet over mere end 20 % af stem-
merettighederne ikke nødvendigvis medfører betydelig indflydelse, idet 
investor fx ikke har fået plads i virksomhedens øverste ledelsesorgan. 
Omvendt findes der også eksempler i praksis på, at en råderet over mindre 
end 20 % af stemmerettighederne kan medføre betydelig indflydelse. Der 
skal derfor altid foretages en konkret vurdering af det underliggende afta-
lesæt og investors mulighed for at kunne udøve betydelig indflydelse. 

Som beskrevet ovenfor skal virksomheder, der alene besidder associerede 
virksomheder, anvende benævnelsen ”kapitalinteresser” i årsregnskabets 
regnskabsskemaer. Det betyder, at alene i de tilfælde, hvor virksomheden 
besidder både kapitalinteresser og associerede virksomheder, er det tilladt 
at benævne de to kategorier efter deres indhold. 

Fællesledede arrangementer
Den regnskabsmæssige behandling af fællesledede arrangementer i sel-
skabsregnskabet er fuldt ud tilpasset til IFRS 11 Joint Arrangements. 
IFRS 11 anvender som overordnet begreb fællesbetegnelsen ”joint arran-
gements” eller på dansk ”fællesledede arrangementer”.

Et fællesledet arrangement defineres i IFRS 11 som et arrangement, hvor-
over to eller flere deltagere har fælles kontrol. Et fællesledet arrangement 
har følgende karakteristika:
• Deltagerne er bundet af en fælles aftale.
• Aftalen regulerer deltagernes fælles kontrol over det fællesledede 

arrangement.

Det er således en forudsætning, at parterne i et fællesledet arrangement 
sammen udøver kontrol. Hvis partnerne ikke udøver fælles kontrol, vil der 
ikke være tale om et fællesledet arrangement. I stedet kan der enten være 
tale om en dattervirksomhed, en kapitalinteresse eller en associeret virk-
somhed. 

Mange deltagere i et arrangement kan være en indikation på, at der ikke er 
tale om et fællesledet arrangement, idet deltagerne umuligt alle kan del-

Potentielle 
 stemme rettigheder  
skal  medregnes

Indregning af resultat og 
egenkapital sker på basis 
af faktiske ejerandele

Konkret vurdering af, om 
der foreligger  betydelig 
indflydelse

Associerede virksomheder 
benævnes kapitalinteres-
ser

Loven anvender IFRS 11 til 
klassifikation af fælles-
ledede arrangementer

Fællesledet arrangement 

Fælles kontrol
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tage i den fælles ledelse. En vurdering af dette vil dog bero på en vurdering 
af aftalesættet og governance-strukturen i arrangementet. Et ofte fore-
kommende karakteristika ved et fællesledet arrangement er, at deltagerne 
ofte har vetoret imod, at de øvrige deltagere kan gennemføre væsentlige 
beslutninger i arrangementet.

At et arrangement ledes sammen med andre investorer forudsætter typisk, 
at der ligger en kontrakt eller aftale, der fastlægger den fælles kontrol. Alle 
væsentlige beslutninger i det fællesledede arrangement kræver enighed fra 
deltagerne. Væsentlige beslutninger vil ofte være beslutninger, der afhæn-
gigt af virksomhedsformen tages på bestyrelses- eller på generalforsam-
lingsniveau og ikke beslutninger, der tages af den daglige ledelse. 

Væsentlige beslutninger kan typisk være køb og salg af væsentlige aktiver 
eller aktivitet, optagelse af lån, ansættelse af den daglige ledelse, godken-
delse af forretningsplaner og budgetter, godkendelse af årsregnskab, 
beslutning om afvikling m.v.  

Den enkelte deltager er derfor ikke i stand til ensidigt at kontrollere aktiver, 
økonomi eller ledelse og udøver derfor definitorisk hverken bestemmende 
eller betydelig indflydelse, men i stedet fælles kontrol. Der vil derfor være 
tale om et fællesledet arrangement, uanset den ene deltager i det daglige 
fungerer som operatør eller “pennefører”.

IFRS 11 opdeler fællesledede arrangementer (joint arrangements) i to 
typer, hvoraf den ene er joint ventures (på dansk: fællesledede virksomhe-
der) og den anden er joint operations (på dansk: driftsfællesskaber).  

Fællesledede virksomheder er generelt karakteriseret ved, at deltagerne 
alene har adgang til arrangementets nettoaktiver. Fællesledede virksomhe-
der vil som udgangspunkt ofte være fællesledede arrangementer, der er 
etableret i en selvstændig virksomhedsform. 

Driftsfællesskaber er modsætningsvis normalt ikke etableret som en selv-
stændig virksomhed, men ledes og drives ofte som en integreret del af del-
tagernes egen virksomhed, herunder regnskabsaflæggelse. Deltagerne i et 
driftsfællesskab har direkte rettigheder til aktiverne i arrangementet og/
eller er direkte forpligtet over for arrangementets gæld m.v. 

Nedenstående figur illustrerer klassifikationen i IFRS 11 og i loven af fælles-
ledede arrangementer som henholdsvis fællesledede virksomheder og 
driftsfællesskaber. 

Aftale, der fastlægger 
fælles kontrol

Hvilke væsentlige beslut-
ninger er typisk underlagt 
fælles kontrol?

Klassifikation af fælles-
ledede virksomheder og 
driftsfællesskaber 

Fællesledede  
virksomheder 

Driftsfællesskaber 
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Et fællesledet arrangement kan være etableret i forskellige virksomheds-
former, hvor de i praksis mest almindelige former vil være inter essentskaber 
og aktie- eller anpartsselskaber. Er arrangementet etableret i en af disse 
virksomhedsformer, skal arrangementet alt overvejende klassificeres som 
en fællesledet virksomhed (joint venture), da disse virksomhedsformer ikke 
tildeler deltagerne særlige rettigheder til arrangementets aktiver eller sær-
lige forpligtelser over for arrangementets gæld. 

De fleste fællesledede arrangementer er etableret i en virksomhedsform, 
der medfører klassifikation som en fællesledet virksomhed (joint venture). 
Et sådant fællesledet arrangement skal derfor i selskabsregnskabet indreg-
nes som kapitalandele. 

I praksis
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Målingsmetoder
Lovens hovedregel for måling af kapitalandele i dattervirksomheder, asso-
cierede virksomheder og fællesledede virksomheder er kostprismetoden, 
mens indre værdis metode og dagsværdi med opskrivning over egenkapita-
len principielt må anses som alternative valgmuligheder. 

Kapitalandele i kapitalinteresser måles som hovedregel til dagsværdi over 
resultatopgørelsen, men kan alternativt måles til kostpris, hvis kapitalinter-
essen er unoteret, eller efter indre værdis metode.

Som beskrevet er der forskel på måling af kapitalinteresser og associerede 
virksomheder alene i tilfælde af måling til dagsværdi. Hvor kapitalinteresser 
kan måles til dagsværdi gennem resultatopgørelsen, kan associerede virk-
somheder alene måles til dagsværdi over egenkapitalen.

Der er valgfrihed for metodevalg mellem kategorierne, dvs. vælger en virk-
somhed at anvende indre værdis metode for kapitalandele i datter-
virksomheder, giver loven mulighed for, at virksomheden samtidig kan 
vælge at anvende kostprismetoden for associerede virksomheder og 
dagsværdimetoden med regulering over resultatopgørelsen for kapitalinter-
esser.

Vælges i selskabsregnskabet at måle kapitalandele i datter virk som   heder, 
kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder 
efter indre vær dis metode, skal virksomheden anvende metoden for en eller 
flere af følgende kategorier:
• Alle dattervirksomheder
• Alle kapitalinteresser
• Alle associerede virksomheder
• Alle fællesledede virksomheder. 

Efter EY’s opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt, at loven giver så mange 
valgmuligheder for indregning og måling af kapitalandele. For det første 
fremmer de mange valgmuligheder ikke sammenligneligheden mellem virk-
somheder, brancher m.v. For det andet indeholder loven ikke, ud over reg-
ler om ændring af regnskabspraksis, nogen specifik regulering for, hvordan 
overgange, fra fx kostprismetoden til indre værdis metode og vice versa ved 
skift af kategori, skal gennemføres. 

En sådan problemstilling kan opstå, hvis en virksomhed i selskabsregnska-
bet anvender forskellige målemetoder, fx kapitalandele i dattervirksomhe-
der efter kostprismetoden og kapitalandele i associerede virksomheder 
efter indre værdis metode. Et yderligere køb eller salg af kapitalandele kan 
medføre behov for anvendelse af anden regnskabspraksis fra indre værdis 
metode til kostprismetoden eller vice versa. Loven behandler ikke sådanne 
overgange, men giver alene mulighed for at ændre regnskabspraksis med 
tilbagevirkende kraft. Det er eksempelvis ikke muligt, at den hidtidige regn-
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skabsmæssige værdi kan anses som ”deemed” kostpris i relation til anven-
delse af ny regnskabspraksis.

EY anbefaler derfor, at virksomheder som udgangspunkt vælger en ensar-
tet regnskabspraksis for alle typer af kapitalandele i dattervirksomheder, 
kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede virksomhe-
der, fx kostpris eller indre værdis metode for alle typer af kapitalandele. 
Valg af en ensartet regnskabspraksis for alle virksomhedens kapitalandele 
sikrer, at ovenstående overgangsproblematikker ved yderligere køb og salg 
af kapitalandele, hvor kapitalandelene skifter klassifikation, kan undgås. 

19 .3 Kostprismetoden
Virk som he der skal i selskabsregnskabet efter lovens hovedregel i § 36 måle 
kapital andele i datter virksomheder, associerede virksom heder og fællesle-
dede virksomheder med udgangspunkt i kostprisen.

Kapitalinteresser, der er unoterede, kan ligeledes indregnes til kostpris 
efter lovens § 37, stk. 4.

Kostprisen måles som det faktiske beløb, som er betalt for kapital andelene 
inkl. afledte sandsynlige betalinger i form af earn outs m.v. Til kostprisen 
skal desuden tillægges direkte omkost ninger til rådgivere så som revisor og 
advokat m.fl.

Der er pligt til at foretage ned skriv ningstest, hvis der er indikationer på 
værdi forringelse. Hvis genindvindingsværdien af kapitalandele er lavere 
end den regnskabsmæssige værdi, skal der nedskrives til den lavere genind-
vindingsværdi. Nedskrivninger af kapitalandele skal indregnes i posten 
”Nedskrivning af finansielle aktiver” i resultatopgørelsen. Nedskrivnings-
vurderingen skal foretages separat selskab for selskab. Der kan som 
udgangspunkt ikke anlægges en porteføljebetragtning.

Hvis der senere fremkommer indikationer på, at grundlaget for en tidligere 
indregnet nedskrivning ikke længere er til stede, skal nedskrivningen helt 
eller delvis tilbageføres. Tilbageførsler af nedskrivninger skal ligeledes ind-
regnes i resultatopgørelsen. 

Udbytte fra kapitalandele, der måles til kostpris, indregnes i resultatopgø-
relsen, når investorvirksomheden har opnået ret til at modtage udbyttet, 
hvilket sædvanligvis svarer til det tidspunkt, hvor udbyttet deklareres, og 
ud byttet kan hjemtages uden hindringer. 

Loven indeholder to alternative fremgangsmåder for indregning af udbytte-
indtægter efter kostprismetoden.

Udbytter indregnes altid i resultatopgørelsen, men hvis årets udbytte over-
stiger årets resultat i den underliggende virksomhed, eller hvis kostprisen 
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på kapitalandelene overstiger den forholdsmæssige andel af nettoakti-
verne i den underliggende virksomhed, vil dette i sig selv være en indikation 
på værdiforringelse, som medfører krav om udarbejdelse af en nedskriv-
ningstest. 

Som udbytte kan alene indtægtsføres et beløb i resultatopgørelsen, sva-
rende til virksomhedens akkumulerede indtjening optjent efter erhvervel-
sen af kapitalandelene. Modsætningsvis skal udbytter, der hidrører fra ind-
tjening optjent før erhvervelsen, indregnes som en reduktion af kostprisen 
på kapitalandelene.  En senere indtjening i forhold til udloddet udbytte med-
fører ikke, at en tidligere indregnet reduktion i kostprisen kan tilbageføres. 
I sådanne tilfælde fastholdes den regnskabsmæssige værdi af kapitalan-
dele, medmindre der er behov for yderligere nedskrivninger.

Den akkumulerede indtjening siden erhvervelsen opgøres efter EY’s opfat-
telse på balancedagen for årsregnskabet, hvis der er tale om udlodning af 
udbytte på en ordinær generalforsamling. Hvis der er tale om udlodning af 
ekstraordinært  udbytte, vil grundlag for opgørelse af den akkumulerede 
indtjening siden overtagelsen være opgjort med udgangspunkt i den fore-
liggende mellembalance. 

Valg mellem ovenstående to metoder er et bindende valg af regnskabsprak-
sis. Den valgte regnskabspraksis skal tydeligt fremgå af beskrivelsen af 
anvendt regnskabspraksis og skal anvendes systematisk og konsistent.

Præsentations og oplysningskrav for kostprismetoden
Der skal gives oplysning om anvendt regnskabspraksis for kapitalandele 
indregnet i balancen. Der er eksempler på formulering af anvendt regn-
skabspraksis for kapitalandele i EY’s årsrapportmodeller, som findes i den 
elektroniske udgave af denne publikation. 

Udbytter præsenteres ofte under regnskabsposten ”Indtægter af kapital-
andele” i resultatopgørelsen. Alternativt kan udbytter indregnes på en sær-
skilt post i resultatopgørelsen.

Se mere om relevante oplysningskrav i afsnit 19.7.

19 .4 Indre værdis metode
For kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virk-
somheder og fællesledede virksomheder kan indre værdis metode anven-
des. Denne metode er kendetegnet ved, at der efter første indregning til 
kostpris sker løbende indregning af virksomhedens andel af resultaterne i 
de underliggende virksomheder.

Den hidtidige anvendelse af indre værdis metode har medført overensstem-
melse mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapi-
tal. Dette er kun gældende, hvis indre værdis metode anvendes som konso-
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Anvendt regnskabspraksis, 
§ 53

Udbytteindtægter i  
resultatopgørelsen  
til  kostpris

Valg mellem målemetode 
og konsolideringsmetode
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lideringsmetode. Anvendes indre værdis metode som målemetode, vil der 
ikke nødvendigvis være sammenhæng mellem modervirksomhedens og 
koncernens resultat og egenkapital, da nogle typer af transaktioner behand-
les anderledes end ved konsolidering. 

Der har i nogen tid været debat om, hvorvidt indre værdis metode er en kon-
solideringsmetode eller en målemetode. Erhvervsstyrelsen har i deres 
udtalelse om virksomhedssammenslutninger fra 2018 tilkendegivet, at 
virksomheder ved anvendelse af indre værdis metode skal foretage et valg 
af regnskabspraksis, om indre værdis metode anvendes som en måleme-
tode eller konsolideringsmetode. 

Valg mellem ovenstående to metoder er et bindende valg af regnskabsprak-
sis pr. kategori af kapitalandele. Den valgte regnskabspraksis skal tydeligt 
fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og skal anvendes 
systematisk og konsistent. 

Valg af metode er afgørende for den efterfølgende regnskabsmæssige 
behandling af visse transaktioner. Vi har nedenfor opstillet en oversigt over 
indre værdis metode i henhold til IAS 28 og sammenlignet med de krav, der 
gælder ved konsolidering, jf. IFRS 3 og IFRS 10. I de to højrestillede kolon-
ner er anført EY’s anbefalinger til, hvad den regnskabsmæssige behandling 
efter EY’s opfattelse vil være ved at vælge indre værdis metode som enten 
en konsolideringsmetode eller en målemetode. 

Nr . Udfordringer 

Virksomheds-
overtagelser og 
konsoliderings-
praksis  
(IFRS 3 og 
IFRS 10)

Indre værdis  
metode 
(IAS 28)

Indre værdis  
metode som  
konsoliderings-
metode

Indre værdis  
metode som  
målemetode

 1 Transaktions-
omkostninger

Indregnes i 
resultat opgørelsen 
(IFRS 3.37).

Indregning som en 
del af kostprisen 
for kapital andelene 
(IAS 28.10).

Alt. 1: Indregnes 
som en del af kost-
prisen.

Alt. 2: Indregnes i 
resultatopgørel-
sen.

Valg af regnskabs-
praksis. 

Indregning som en 
del af kostprisen 
for kapital-
andelene.

 2 Dagsværdi af 
betinget købs- 
v ederlag på over-
tagelsestidspunk-
tet

Indregnes til 
dagsværdi som en 
del af købsveder-
laget (IFRS 3.37).

Indregnes til 
dagsværdi som en 
del af købsveder-
laget (IAS 28.10).

Indregnes til dagsværdi som en del af 
købsveder laget.
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Nr . Udfordringer 

Virksomheds-
overtagelser og 
konsoliderings-
praksis  
(IFRS 3 og 
IFRS 10)

Indre værdis  
metode 
(IAS 28)

Indre værdis  
metode som  
konsoliderings-
metode

Indre værdis  
metode som  
målemetode

 3 Efterfølgende 
ændringer til et 
betinget købs-
vederlag

Efterfølgende 
ændringer til et 
betinget købsve-
derlag indregnes i 
resultat opgørelsen 
(IFRS 3.58).

Ikke specifikt regu-
leret i IAS 28. Pro-
blemstillingen 
hænger også del-
vist sammen med 
IFRIC-projektet om 
variable betalinger 
i forbindelse med 
køb af aktiver.

Efterfølgende 
ændringer til et 
betinget købsve-
derlag indregnes i 
resultat-
opgørelsen.

Alt. 1: Indregnes 
som en korrektion 
til kostprisen.

Alt. 2: Indregnes i 
resultatopgørel-
sen.

Valg af regnskabs-
praksis.

 4 Omvendte 
 overtagelser

Den regnskabs-
mæssige overtager 
/”køber” skal måle 
nettoaktiverne i 
den regnskabs-
mæssigt overtagne 
virksomhed til 
dagsværdi  
(IFRS 3.B19).

Den juridiske 
overtager/”køber”  
skal måle nettoak-
tiverne i den juri-
disk overtagne 
virksomhed til 
dagsværdi 
(IAS 28.32).

Den juridiske overtager/”køber” skal ved 
anvendelse af indre værdis metode måle 
nettoaktiverne i den juridisk overtagne 
virksomhed til dagsværdi.

 5 Eliminering af 
koncerninterne 
gevinster og tab 

Fuld eliminering af 
koncern interne 
gevinster og tab 
uanset ejer-
besiddelse 
(IFRS 10.B86). 

Forholdsmæssig 
eliminering af kon-
cerninterne gevin-
ster og tab i for-
hold til ejerbesid-
delse (IAS 28.28).

Fuld eliminering af koncerninterne gevin-
ster og tab i dattervirksomheder, uanset 
ejerbesiddelse, jf. § 43 a. 

For kapitalandele i kapitalinteresser, 
associerede og fællesledede virksomhe-
der foretages alene forholdsmæssig 
eliminering i forhold til ejerbesiddelse, jf. 
§ 43 a.

 6 Trinvis virksom-
hedsovertagelse 
– opnåelse af 
bestemmende 
indflydelse/kon-
trol

Genmåling af hidti-
dige ejede kapi-
talandele  
(IFRS 3.41 + 3.42).

Alt. 1: Kostpris-
baseret tilgang 
(IAS 28).

Alt. 2: Dagsværdi-
baseret tilgang 
(IFRS 3).

Valg af regnskabs-
praksis.

Alt. 1: Genmåling 
af hidtidig ejede 
kapitalandele  
(IFRS 3.41 + 3.42).

Alt. 2: Kostpris-
baseret tilgang.

Valg af regnskabs-
praksis.

Kostprisbaseret 
tilgang, hvilket 
betyder mervær-
dier og goodwill 
opgøres hver gang, 
der sker yderligere 
tilgang af kapital-
andele (trinvise 
erhvervelser).

 7 Regnskabsmæs-
sig behandling af 
goodwill

Goodwill amortise-
res ikke, men ned-
skrivningstestes 
enten årligt eller 
ved indikation på 
værdiforringelse.

Nedskrivninger på 
goodwill kan ikke 
senere tilbage-
føres.

Goodwill som en 
del af den samlede 
regnskabsmæssige 
værdi af kapitalan-
dele amortiseres 
ikke, men skal 
nedskrivningste-
stes ved indikation 
på værdiforrin-
gelse.

Nedskrivninger på 
kapitalandele, der 
indeholder good-
will, kan tilbage-
føres.

Goodwill som en del af den samlede 
regnskabsmæssige værdi af kapital-
andele amortiseres og nedskrivningste-
stes ved indikation på værdiforringelse.

Nedskrivninger på kapitalandele, der 
indeholder goodwill, anses for at være 
en del af den regnskabsmæssige værdi af 
kapitalandelene og kan derfor tilbage-
føres.
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Nr . Udfordringer 

Virksomheds-
overtagelser og 
konsoliderings-
praksis  
(IFRS 3 og 
IFRS 10)

Indre værdis  
metode 
(IAS 28)

Indre værdis  
metode som  
konsoliderings-
metode

Indre værdis  
metode som  
målemetode

 8 Negativ goodwill Indregnes i resul-
tatopgørelsen 
(IFRS 3.34-3.36).

Indregnes i resul-
tatopgørelsen 
(IAS 28.32).

Indregnes i resultatopgørelsen.

 9 Omregning af 
regnskaber i 
 fremmed valuta

Forskelle for 
omregning af 
egenkapital primo 
og resultatandele 
omregnet til gen-
nemsnitskurs ind-
regnes direkte i 
anden totalind-
komst (IAS 21). 

Forskelle for 
omregning af inve-
stering primo og 
resultatandele 
omregnet til gen-
nemsnitskurs ind-
regnes direkte i 
anden totalind-
komst (IAS 28.27). 

Forskelle for omregning af investering 
primo og resultatandele omregnet til 
gennemsnitskurs indregnes direkte i 
egenkapitalen.

10 Køb og salg af 
minoritets-
interesser

Indregnes som 
egenkapitaltrans-
aktioner mellem 
kapitalejere, dvs. 
mellem majorite-
tens og minorite-
tens andel af egen-
kaital 
(IFRS 10.B96).

Alt. 1:  
Køb: Investering, 
der tillægges kost-
prisen. 

Salg: To alternati-
ver, jf. pkt. 11 
nedenfor.

Alt. 2:  
Køb: Investering til 
andel af regn-
skabsmæssig indre 
værdi og forskel 
mellem kostpris og 
andel af indre 
værdi indregnes 
som egenkapital-
transaktion.

Salg: Afgang til 
andel af indre 
værdi og forskel 
mellem salgspris 
og andel af indre 
værdi indregnes 
som egenkapital-
transaktion.

Køb: Investering til 
andel af regn-
skabsmæssig indre 
værdi og forskel 
mellem kostpris og 
andel af indre 
værdi indregnes 
som egenkapital-
transaktion.

Salg: Afgang til 
andel af indre 
værdi og forskel 
mellem salgspris 
og andel af indre 
værdi indregnes 
som egenkapital-
transaktion.

Køb: Investering, 
der tillægges kost-
prisen (trinvise 
erhvervelser).

Salg: Opgørelse af 
forholdsmæssig 
gevinst/tab efter 
en kostprisbaseret 
tilgang.

11 Tab af kontrol 
men under fort-
sat betydelig 
indflydelse

Genmåling af såvel 
afståede kapitalan-
dele som bibe-
holdte kapitalan-
dele. Forskellen 
indregnes i resul-
tatopgørelsen 
(IFRS 10.B97-
B99).

Alt. 1: Kostprisba-
seret tilgang  
(IAS 28).

Alt. 2: Dagsværdi-
baseret tilgang 
(IFRS 10).

Kostprisbaseret tilgang med opgørelse 
af forholdsmæssig gevinst/tab. Den 
regnskabsmæssige værdi af de bibe-
holdte kapitalandele danner grundlag for 
fortsat anvendelse af indre værdis 
metode.
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Nr . Udfordringer 

Virksomheds-
overtagelser og 
konsoliderings-
praksis  
(IFRS 3 og 
IFRS 10)

Indre værdis  
metode 
(IAS 28)

Indre værdis  
metode som  
konsoliderings-
metode

Indre værdis  
metode som  
målemetode

12 Måling af minori-
tetsinteresser og 
goodwill ved  
første indregning

Alt. 1: Minoriteter 
og goodwill måles i 
forhold til forholds-
mæssig andel af 
ejerskabet.

Alt. 2: Fuld 
dagsværdi uanset 
ejerbesiddelse 
(IFRS 3.B44 + 
B45).

“Goodwill” måles i 
skyggeregnskabet 
alene på basis af 
forholdsmæssigt 
ejerskab.

“Goodwill” måles i skyggeregnskabet 
alene på basis af forholdsmæssigt ejer-
skab.

13 Skreven put-
option på minori-
tetsinteresser

Indregnes i balan-
cen som en gælds-
forpligtelse 
(brutto) 
(IAS 32.23).

Der indregnes ikke 
en bruttogældfor-
pligtelse i selskabs-
regnskabet, da 
forpligtelsen udgør 
en investerings-
forpligtelse, der 
medfører senere 
indregning af et 
aktiv, jf. pkt. 10. 

En skreven put-
option udgør et 
afledt finansielt 
instrument, der 
måles til dagsværdi 
med værdiregule-
ring i resultatopgø-
relsen.

En skreven put-option er et afledt finan-
sielt instrument, der måles til dagsværdi 
med værdi regulering i resultatopgørel-
sen.

Når køb af kapitalandele effektueres, 
indregnes en tilgang på kostprisen af 
kapitalandele.

14 Yderligere inve-
stering i kapital-
interesser eller 
associerede virk-
somheder under 
fortsat betydelig 
indflydelse

N/A Kostprisbaseret 
tilgang, hvilket 
betyder mervær-
dier og goodwill 
opgøres hver gang, 
der sker tilgang af 
kapitalandele (trin-
vise erhvervelser).

Kostprisbaseret tilgang, hvilket betyder 
merværdier og goodwill opgøres hver 
gang, der sker tilgang af kapitalandele 
(trinvise erhvervelser).

15 Delvis afhæn-
delse af kapital-
interesser eller 
kapital andele 
under fortsat 
betydelig indfly-
delse

N/A Kostprisbaseret 
tilgang med opgø-
relse af forholds-
mæssig gevinst/
tab. Den regn-
skabsmæssige 
værdi af bibeholdte 
kapitalandele dan-
ner grundlag for en 
fortsættelse af 
indre værdis 
metode.

Kostprisbaseret tilgang med opgørelse 
af forholdsmæssig gevinst/tab. Den 
regnskabsmæssige værdi af bibeholdte 
kapitalandele danner grundlag for en 
fortsættelse af indre værdis metode.
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Loven indeholder en lempelse fra kravet om, at indre værdis metode skal 
anvendes på alle virksomheder i den enkelte kategori. En dattervirksom-
hed, kapitalinteresse eller en associeret virksomhed, der er valgt målt efter 
den indre værdis metode, kan i særlige tilfælde måles til kostpris eller 
dagsværdi. Lempelsen finder sjældent anvendelse i praksis. 

En dat ter virk som hed kan udelades fra indregning efter indre værdis 
metode, hvis den er omfattet af § 114, stk. 2, nr. 1-3, dvs.: 
• Når betydelige og vedvarende hin dringer i væsentlig grad begrænser 

mo der virk som he dens udøvelse af sine ejerbeføjelser eller ledelse.
• Når de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes in den for en rimelig 

frist eller uden forholdsmæssigt sto re omkostninger.
• Når kapitalandelene ude luk ken de ejes med henblik på  efterfølgende 

salg.
• Når investeringen er uvæsentlig.

For kapitalandele i kapitalinteresser og associerede virksomheder kan indre 
værdis me tode und lades i det omfang, de nødvendige op lys ninger ikke er 
kendte.

I de tilfælde, hvor ovenstående lem pel ses bestemmelser anvendes, skal de 
omfattede kapitalandele som ud gangs punkt måles til kostpris efter § 36. 

Kapitalandele i virksomheder, der udelukkende er erhvervet med henblik på 
efterfølgende salg, kan dog måles til dagsværdi efter § 37.

Kapitalandele, hvor indre værdis metode vælges, skal ved første indregning 
måles til kost prisen. Alternativt kan virksomheder, der vælger konsolide-
ringsmetoden, ved første indregning måle kapitalandelene til købsvederla-
get, dvs. uden tillæg af direkte transaktionsomkostninger.

Ved første indregning til kostpris skal den overtagende virksomhed på tids-
punktet for erhvervelsen af kapitalandelene opgøre kostprisen/købsveder-
laget for disse. Derudover skal virksomheden opgøre dagsværdien af iden-
tificerbare aktiver og forpligtelser i den overtagne virksomhed. Goodwill/
negativ goodwill opgøres som forskellen mellem kostprisen/købsvederla-
get for kapital andelene og dagsværdien af de identificerbare aktiver og for-
pligtelser i virksomheden. Denne fremgangsmåde foretages med udgangs-
punkt i de regler, der gælder ved koncernetablering, jf. kapitel 10 Virksom
hedssammenslutninger. 

Kravet om købesumsallokering af kostprisen gælder også ved anvendelse 
af indre værdis metode for kapitalandele i kapitalinteresser, associerede 
virksomheder og fællesledede virksomheder. Endvidere gælder kravet prin-
cipielt, hver gang der erhverves yderligere kapitalandele. Dette forhold 
omtales senere i dette kapitel. 

Lempelse fra indre v ærdis 
metode i særlige tilfælde,  
§ 43 a, stk. 6

Første indregning  
til kostpris, 
§ 36

Købesumsallokering ved 
første indregning
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Lovens krav til virksomhedsovertagelser er dels indarbejdet direkte i loven 
og dels baseret på en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen fra marts 2018. 

Efter første indregning værdire guleres kostprisen/købsvederlaget med 
investors for holds mæssige andel af resultatet i den underliggende virk-
somhed, andre reguleringer, ek sem pel vis afskrivninger på goodwill og 
andre identificerede merværdier, eliminering af koncerninterne avancer og 
tab på immaterielle og materielle aktiver og varebeholdninger samt egen-
kapitaltransaktioner m.v.

For kapitalandele i dattervirksomheder skal der foretages 100 % elimine-
ring af koncerninterne avancer/tab. For kapitalandele i kapitalinteresser, 
associerede virksomheder og fællesledede virksomheder skal der alene 
foretages forholdsmæssig eliminering af koncerninterne avancer/tab i for-
hold til faktiske ejerandele. 

En modervirksomhed eller en investor kan indgå i en ”downstream”-trans-
aktion med en dattervirksomhed, en kapitalinteresse eller en associeret 
virksomhed, hvor den interne avance til eliminering overstiger den regn-
skabsmæssige værdi af kapitalandelene. Der findes to alternativer i relation 
til eliminering af en sådan intern avance.

Under denne fremgangsmåde nedskrives kapitalandelene til nul. Den over-
skydende del af elimineringen indregnes ikke, da den ikke opfylder defini-
tionen på en finansiel forpligtelse.

Opnår ejervirksomheden i efterfølgende regnskabsperiode ”plads” til yder-
ligere eliminering i en positiv regnskabsmæssig værdi af kapitalandele, skal 
ejervirksomheden indregne den ikke-indregnede eliminering. 

Efter denne fremgangsmåde elimineres den interne avance fuldt ud, uanset 
om elimineringen overstiger den regnskabsmæssige værdi af kapitalande-
lene. Den overskydende andel af elimineringen efter nedskrivning af kapi-
talandelene til nul præsenteres under passiverne som en udskudt indtægt.

Valg af metode for eliminering er et valg af regnskabspraksis, der skal 
anvendes kontinuerligt, så alle transaktioner, hvor den interne avance over-
stiger den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene, behandles ens.

Hidtil har det ikke været tilladt at undlade eliminering af interne gevinster 
og tab i forhold til kapitalandele i associerede virksomheder. 

På grundlag af en lempelsesmulighed i regnskabsdirektivet tillades frem-
over, at elimineringer af interne gevinster og tab, opstået ved handel med 
kapitalandele i kapitalinteresser og associerede virksomheder, der måles 
efter den indre værdis metode, kan undlades i de særlige tilfælde, hvor de 

Efterfølgende måling

Krav om eliminering af 
interne avancer og tab

Interne avancer, der 
 overstiger den regnskabs-
mæssige værdi

Alternativ 1

Alternativ 2

Valg af regnskabspraksis

Undladelse af eliminering 
af visse interne gevinster 
og tab, 
§ 43 a
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nødvendige oplysninger ikke er kendte eller ikke kan indhentes. Denne lem-
pelse antages i praksis kun at kunne anvendes i sjældne tilfælde.

Det forudsættes derfor, at virksomheden i langt de fleste tilfælde kan frem-
skaffe de nødvendige oplysninger eller har mulighed for at indhente dem, 
idet virksomheden udøver betydelig indflydelse over den associerede virk-
somhed. For kapitalinteresser, hvor der ikke er betydelig indflydelse, kan 
der dog opstå situationer, hvor virksomheden ikke kan skaffe adgang til de 
nødvendige informationer. 

Det forudsættes, at virksomheden har anvendt sin betydelige indflydelse i 
den associerede virksomhed til at iværksætte alle relevante tiltag for at 
sikre, at de påkrævede oplysninger udleveres i tide til brug for regnskabsaf-
læggelsen. Undtagelsen kan ikke anvendes i situationer, hvor virksomhe-
den ikke har modtaget oplysningerne endnu, eller hvor virksomheden ikke 
har foretaget sig yderligere for at fremskaffe de nødvendige oplysninger. 

Lempelsen medfører også, at virksomheden ikke længere skal måle kapi-
talandele i kapitalinteresser og associerede virksomheder til kostpris i de til-
fælde, hvor virksomheden ikke har de nødvendige oplysninger til at fore-
tage elimineringer, som det har været muligt efter § 43 a, stk. 6. Fremover 
skal indre værdis metode fortsat finde anvendelse. 

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures indeholder ikke en til-
svarende mulighed for undladelse af eliminering af interne gevinster og tab. 
Det er i IAS 28 forudsat, at virksomheden altid kan fremskaffe de krævede 
oplysninger fra den associerede virksomhed til brug for eliminering. Mang-
lende mulighed for at indhente de krævede oplysninger vil ofte medføre 
berettiget tvivl, om der fortsat foreligger betydelig indflydelse og dermed 
et associeringsforhold. 

Udbytte, der modtages fra den erhvervede  virksomhed, fragår den regn-
skabsmæssige indre værdi af kapitalandelene, når udbyttet er besluttet. 

Hvis den virksomhed, som investor har investeret i, køber eller sælger egne 
kapitalandele, vil investors effektive ejerandele ændre sig, svarende til at 
den regnskabsaflæggende virksomhed selv havde købt eller solgt kapital-
andele. Når en virksomhed anvender indre værdis metode, skal indregning 
og måling af kapitalandele tage udgangspunkt i virksom hedens effektive 
ejerandele, idet der ikke tilgår resultatandele og andele af nettoaktiver til 
egne kapitalandele.

Krav om ens regnskabspraksis
Ved anvendelse af indre værdis metode skal kapitalandele i dattervirksom-
heder, kapitalinteresser og associerede virksomheder måles efter samme 
regn skabspraksis, som anvendes i mo der virk som he den. Den regnskabs-
mæssige værdi af kapitalandele vil ofte afvige fra virksomhedens andel af 

En tilsvarende lempelse 
findes ikke i IAS 28

Modtaget udbytte

Betydningen af køb og salg 
af egne kapitalandele

Krav om ens 
 regnskabspraksis
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dattervirksomhedens, kapitalinteressens eller den associerede virk som-
heds egenkapital, da der ved etableringen af koncern forholdet eller asso-
cieringsforholdet foretages omvurdering af identificerbare aktiver og for-
pligtelser til dagsværdi og opgøres goodwill. I dattervirksomheder, der 
aflægger officiel årsrapport efter regnskabsklasse B, kan der også opstå 
forskelle, hvis virksomheden anvender reglerne for regnskabsklasse B i den 
officielle årsrapport og reglerne for regnskabsklasse C eller IFRS i koncern-
rapporteringen.

Ensretning af regnskabspraksis kan også indbefatte korrektion af anvendt 
regnskabspraksis, som i henhold til loven kan anvendes i dattervirksomhe-
ders, kapitalinteressers og associerede virksomheders egne officielle års-
regnskaber, men som fx ikke kan anvendes ved investors indregning og 
måling efter indre værdis metode. Det gælder eksempelvis måling af inve-
steringsejendomme til dags værdi efter § 38 i fx en dattervirksomhed, hvis 
ejendommen udlejes til en anden koncernvirksomhed og derved på kon-
cernniveau og efter indre værdis metode vil være en domicilejendom. Udle-
jer en dattervirksomhed en investeringsejendom til en associeret virksom-
hed, kan dattervirksomheden fortsat betragte ejendommen som en inve-
steringsejendom, og § 38 kan fortsat anvendes.

Krav til regnskabsår
Efter § 15, stk. 5, skal modervirksomheder og dattervirksomheder sikre, at 
dattervirksomheder har samme regnskabsår som modervirksomheden, 
medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af modervirk-
somhedens og dattervirksomhedens kontrol. For danske virksomheder vil 
der lovgivningsmæssigt sjældent være noget til hinder for, at modervirk-
somheder og dattervirksomheder har ens regnskabsår.

For visse udenlandske virksomheder kan det være nødvendigt at rappor-
tere særskilt på modervirksomhedens balancedag for at muliggøre anven-
delse af den indre værdis metode. 

Dattervirksomheders balancedag kan afvige op til tre måneder før eller 
efter modervirksomhedens balancedag. Hvis dattervirksomhedens regn-
skabsår afviger med mere end tre måneder fra modervirksom hedens balan-
cedag, skal dattervirksomheden udarbejde et internt regnskab pr. moder-
virksomhedens balancedag til brug for indre værdis metode. 

Ved anvendelse af indre værdis metode for kapitalandele i kapitalinteresser 
og  associerede virksomheder er der ikke samme krav om anvendelse af 
samme regnskabsår som ejer virk som heden. Ved måling og med hensyn til 
oplysninger tages hensyn til væsentlige begivenheder i kapitalinteressen 
eller i den associerede virksomhed siden sidste regnskabsaflæggelse. 
Måling efter indre værdis metode kan for kapitalinteresser og associerede 
virksomheder fore tages på basis af den seneste årsrapport. 

Korrektion for  
investeringsejendomme, 
der på koncernniveau 
anses som domicil-
ejendomme

Krav til regnskabsår

Dattervirksomheders 
 regnskabsår kan afvige  
med op til tre måneder

Seneste årsrapport kan 
anvendes som grundlag  
for måling af associerede 
virksomheder og kapital-
interesser
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Indregning af resultatandele
Det er i lovbemærkningerne præciseret, at resultatandele i dattervirksom-
heder, kapitalinteresser og associerede virksomheder skal indregnes i 
resultat opgørelsen på én linje som “Resultatandele efter skat”. Har en virk-
somhed både kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, asso-
cierede virksomheder og fællesledede virksomheder, skal resultat andele 
efter skat for disse fire typer af kapital andele dog præsenteres på hver sin 
linje i resultatopgørelsen. Ved indregning af resultatandele fra skattetrans-
parente selskaber, som fx kapitalandele i I/S og K/S, kan præsentationen 
foretages brutto fordelt på resultat før skat og skat af årets resultat.

Forholdsmæssige resultatandele fra datter virk som he der, kapitalinteresser 
og associerede virksomheder skal indregnes i resultatopgørelsen i sær-
skilte pos ter, jf. lovens skemakrav. Resultatandele i fællesledede virksom-
heder er ikke specifikt medtaget i skemakravene. 

Efter EY’s opfattelse vil det ligeledes være hensigtsmæssigt at præsentere 
resultatandele i fællesledede virksomheder som en særskilt post i resultat-
opgørelsen, hvis de udgør en væsentlig regnskabspost. 

Trinvise erhvervelser efter indre værdis metode
Nedenstående eksempel illustrerer den regnskabsmæssige behandling af 
successive erhvervelser af kapitalandele, der måles efter indre værdis 
metode, hvor målemetoden er valgt. Eksemplet følger overgangene fra 
unoterede porteføljeaktier til associeret virksomhed og efterfølgende 
videre til dattervirksomhed.

Den regnskabsmæssige behandling af unoterede kapitalandele er yderli-
gere omtalt i kapitel 20 Finansielle aktiver, og målingen foretages som 
udgangspunkt til dagsværdi eller alternativt til kostpris. 

Der er i eksemplet taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:
• 1. august erhverves 10 % af kapitalandelene i Selskab X til en 

kostpris på 100.
• 1. oktober erhverves yderligere 10 % af kapitalandelene i Sel-

skab X, så de samlede ejerandele udgør 20 %. Ejerandelene 
antages at svare til stemmerettighederne, og det antages der-
for at foreligge betydelig indflydelse, og kapitalandelene skal 
derfor klassificeres som kapitalandele i en associeret virksom-
hed. Dagsværdien af Selskab X har i mellemtiden ændret sig, 
hvorfor kostprisen for de yderligere erhvervede 10 % udgør 
250. Dagsværdien af Selskab X opgøres 1. oktober til 2.500, 
heraf udgør dagsværdien af identificerbare nettoaktiver 2.000.

• 31. oktober erhverves yderligere 25 % af kapitalandelene i Sel-
skab X for 750. Dagsværdien af Selskab X opgøres 31. oktober 
til 3.000, heraf udgør dagsværdi af identificerbare nettoaktiver 
2.400.

Resultatandele skal 
 præsenteres efter skat

Som vi ser det

EKSEMPEL 
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• 1. december erhverves yderligere 30 % af kapitalandelene i Sel-
skab X for 1.250. Dagsværdien af Selskab X er 1. december 
4.167, heraf udgør dagsværdi af identificérbare nettoaktiver for 
3.300. De samlede kapitalandele over Selskab X udgør pr. 
1. december 75 %, hvorfor der pr. 1. december antages at fore-
ligge bestemmende indflydelse.

• 31. december erhverves de sidste 25 % af kapitalandelene i Sel-
skab X for 1.250, så Selskab X nu ejer 100 % af kapitalandelene. 
Dagsværdien af Selskab X er 31. december 5.000, heraf udgør 
dagsværdi af identificérbare nettoaktiver for 4.000.  

 Ved erhvervelsen 1. august vil der være tale om køb af unoterede 
porteføljeaktier, der ved første indregning måles som finansielle 
aktiver præsenteret under ”Andre værdipapirer og kapitalandele” 
til kostpris 100.

 1. oktober erhverves yderligere 10 % til en kostpris på 250, hvor der 
opnås betydelig indflydelse i Selskab X. De oprindelige 10 % kapi-
talandele skal, jf. selskabets regnskabspraksis for andre værdipapi-
rer og kapitalandele, værdireguleres til dagsværdi over resultatop-
gørelsen pr. 1. oktober. Der indregnes således en finansiel indtægt 
på 150 (2.500 x 10 % - 100), så kapitalandelene i den nu associe-
rede virksomhed indregnes til en ny kostpris = dagsværdi på 500 
(2.500 x 20 %).

 I selskabsregnskabet vælger investor efterfølgende at måle kapi-
talandele i associerede virksomheder efter indre værdis metode. 
Efter indre værdis metode, skal der foretages en købesumsalloke-
ring af kostprisen, herunder opgøres en eventuel goodwill.

 Der erhverves yderligere 25 % kapitalandele i Selskab X den 
31. oktober til 750. Erhvervelsen medfører, at selskabets kapitalan-
dele i Selskab X forøges fra 20 % til 45 %. Kapitalandelene anses 
fortsat for at være en associeret virksomhed. Merværdierne af de 
yderligere erhvervede 25 % skal måles på grundlag af dagsværdien 
pr. 31. oktober. 

 Opgørelse af goodwill og nettoaktiver for begge erhvervelser er illu-
streret nedenfor. Nettoaktiverne opgøres til dagsværdier, hvor mer-
værdierne i forhold til eksemplet ikke er fordelt yderligere.

Køb af porteføljeaktier

Opnåelse af betydelig 
indflydelse

Køb af yderligere  
kapitalandele under  
betydelig indflydelse
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Køb  
1 . oktober

Køb  
31 . oktober I alt 

Ejerandel 20 % 25 % 45 %

Kostpris 500 750 1.250

Kostprisen fordeler 
sig således:

Andel af nettoaktiver 
til dagsværdi

 
400

 
600

 
1.000

Goodwill 100 150   250

 Andel af nettoaktiver beregnes som den procentvise erhvervelse af 
kapitalandelene i forhold til dagsværdien af nettoaktiverne på tids-
punktet for erhvervelsen. 

 1. december erhverves yderligere 30 % kapitalandele i Selskab X, og 
der rådes derefter over 75 % af kapitalandelene og stemmerne, og 
der opnås derved kontrol. Opnåelse af kontrol betyder, at de regn-
skabsmæssige krav til virksomhedssammenslutninger, jf. kapitel 10 
Virksomhedssammenslutninger, finder anvendelse i relation til kon-
cernregnskabet, og Selskab X skal derefter konsolideres i koncern-
regnskabet.

 I forhold til måling af kapitalandele i selskabsregnskabet efter indre 
værdis metode anvendes en kostprisbaseret tilgang, og ikke, i lighed 
med hvad der er gældende i koncernregnskabet og virksomheds-
sammenslutningen, en genmåling af de hidtidigt erhvervede kapi-
talandele til dagsværdi. Efter en kostprisbaseret tilgang fortsætter 
metoden som trinvise erhvervelser af kapitalandele.

Tidligere 
 erhvervede 

 kapitalandele
Køb  

1 . december I alt 

Ejerandel 45 % 30 % 75 %

Kostpris 1.250 1.250 2.500

Kostprisen fordeler 
sig således:

Andel af nettoaktiver 
til dagsværdi

 
1.000

 
990

 
1.990

Goodwill 250 260 510

 Den regnskabsmæssige behandling af erhvervelsen af de sidste 
25 % pr.  31. december anses i koncernmæssig sammenhæng som 
et køb af minoritetsinteresser. Køb og salg af minoritetsinteresser, 
hvor den overtagende virksomhed bibeholder kontrol såvel før som 
efter transaktionen, er i koncernregnskabet en transaktion mellem 

Køb af yderligere  
kapitalandele, hvor  
der opnås kontrol

Køb af minoritets interesser
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majoritetsejere og minoritetsejere, der indregnes direkte i egenka-
pitalen. 

 Ved anvendelse af indre værdis metode, skal køb af minoritetsinte-
resser indregnes i selskabsregnskabet som tilgang efter en kostpris-
baseret tilgang, idet de erhvervede kapitalandele i forhold til sel-
skabsregnskabet opfylder definitionen på et aktiv.

Tidligere 
 erhvervede 

k apitalandele
Køb  

31 . december I alt 

Ejerandel 75 % 25 % 100 %

Kostpris 2.500 1.250 3.750

Kostprisen fordeler 
sig således:

Andel af nettoaktiver 
til dagsværdi

 
1.990

 
1.000

 
2.990

Goodwill 510 250 760

Ved et delvist salg af kapitalandele efter indre værdis metode opgøres 
gevinst eller tab som forskellen mellem afståelsesvederlag med fradrag af 
eventuelle salgsomkostninger på den ene side og den regnskabsmæssige 
indre værdi af de solgte kapitalandele på den anden side. Foranstående 
gælder, uanset om der er tale om salg af minoritetsinteresser, afståelse af 
dattervirksomhed eller afståelse af kapitalandele under fortsat betydelig 
indflydelse eller ved fortsat opfyldelse af definitionen på en kapitalinter-
esse.  

Generelt kan der ikke i henhold til loven ske genmåling til dagsværdi af bibe-
holdte kapitalandele ved afgivelse af kontrol og overgang til indre værdis 
metode (betydelig indflydelse). 

Hvis der afstås kapitalandele i et sådant omfang, at virksomheden fremad-
rettet hverken har kontrol, betydelig indflydelse eller anser kapitalandelene 
som kapitalinteresser, skal kapitalandelene klassificeres som portefølje-
aktier, der præsenteres som ”Andre værdipapirer og kapitalandele”. 
Sådanne finansielle aktiver skal efter lovens hovedregel i § 37, stk. 1, måles 
til dagsværdi. Alternativt kan unoterede kapital andele vælges målt til kost-
pris, jf. § 37, stk. 4. 

Da der i langt de fleste tilfælde foreligger en nylig gennemført transaktion 
med afhændelse af kapitalandele, ville det være nærliggende at antage, at 
der skal ske genmåling af de bibeholdte kapitalandele til dagsværdi med 
udgangspunkt i den netop gennemførte transaktion. Erhvervsstyrelsen er 
imidlertid af den opfattelse, at genmåling afhænger af valget af fremtidig 
regnskabspraksis for kapitalandelene. Ved fremtidig måling til dagsværdi 

Delvis salg af kapitalandele

Overgang fra kontrol eller 
betydelig indflydelse til 
finansielle aktiver
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skal bibeholdte kapital andele genmåles til dagsværdi. Ved fremtidig måling 
til kostpris er det styrelsens opfattelse, at den forholdsmæssige andel af 
indre værdi på de bibeholdte kapitalandele kan danne grundlag for en ”dee-
med” kostpris.

Binding af nettoopskrivninger
Ved anvendelse af indre værdis metode skal der foretages binding af 
nettoopskriv ninger på en særlig reserve på egenkapitalen. Netto opskriv-
ningen skal sikre, at urealiserede indtægter fra kapitalandele i dattervirk-
somheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede 
virksomheder ikke danner grundlag for videreudlodning af udbytter til 
modervirksom hedens aktionærer. Med benævnelsen “nettoreserve” fast-
slås, at der er tale om en samlet nettoopskrivning af alle typer kapitalandele 
under ét. Nettoreserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. Eventu-
elle nettonedskrivninger fra kostprisen til en lavere regnskabsmæssig  værdi 
fragår derfor i virksomhedens frie egenkapitalreserver.

En modervirksomhed kan have kapitalandele i en række dattervirksomhe-
der, kapitalinteresser eller associerede virksomheder, hvoraf en eller flere 
virksomheder indgår i nettoreserven med en negativ værdiregulering. Den 
negative værdiregulering udlignes helt eller delvist af andre kapitalandele, 
som indgår i nettoreserven med en positiv værdiregulering. Sælges kapi-
talandele, som indgår i netto reserven med en negativ værdiregulering, er 
der ingen krav om, at nettoreserven skal “retableres“ til en værdi, svarende 
til nettoopskrivningen for de tilbageværende kapitalandele. 

Nettoopskrivningsreserven efter indre værdis metode kan ligeledes benyt-
tes til at eliminere akkumulerede underskud i modervirksomheden eller 
investorvirksomheden, hvis disse virksomheder ikke har frie egenkapital-
reserver til dækning af underskuddet. Reserven kan således ikke benyttes 
til dækning af et års underskud i modervirksomheden eller investorvirk-
somheden, hvis virksomheden har frie egenkapitalreserver.

Da kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virk-
somheder og fælles ledede virksomheder ved første indregning måles til 
kostpris, indgår goodwill i den regnskabsmæssige værdi af kapital andelene, 
indtil goodwill er afskrevet. Af- og nedskrivninger på goodwill vil derfor 
fragå ved opgørelsen af nettoopskrivningen efter indre værdis metode. I 
nettoopskrivningen indgår desuden kursreguleringer og eventuel sikring af 
en nettoinvesteringen, som dermed ikke indregnes i den særlige dagsværdi-
reserve.

Nettoopskrivningen reduceret med eventuel ud skud t skat på kapital -
andelene skal indgå som en særlig post i egen kapitalen benævnt “Reserve 
for nettoopskrivning efter den indre værdis metode”. 

Nettoopskrivningen  
skal bindes,  
§ 43 a, stk. 5

Nettoreserven

Præsentation  
i  egenkapitalen
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Udbytte fra kapitalandele, der måles til indre værdi 
Foreslået udbytte for regnskabsåret opfylder ikke definitionen på en for-
pligtelse på balancetidspunktet. Foreslået udbytte i dattervirksomheden 
indregnes som en særskilt post i egenkapitalen. Tilsvarende skal forven-
tede udbytteindtægter i modervirksom heden indgå i den regnskabsmæs-
sige værdi af kapitalandele i datter virksom heder. Udbytter fragår først 
kapitalandelene i dattervirksomheder på tidspunktet for ved tagelsen af 
udbyttet.

Udbytter kan dog efter indre værdis metode passere fra de nederste datter-
virksomheder i koncernen til den øverste modervirksomhed på ét år. Det er 
i denne fremgangsmåde forudsat, at de foreslåede udbytter vedtages i de 
underliggende dattervirk som heder inden general for sam lingen i moder-
virksomhederne. Der foretages efter denne fremgangsmåde ingen binding 
på nettoopskrivninger efter indre værdis metode i ejervirksomhederne af 
det udbytte, der forventes modtaget fra dattervirksomhederne. Forklaring 
på den manglende binding skal dog oplyses i årsregnskabet. Anvendelse af 
samtidighedsprincippet forudsætter kontrol og kan ikke anvendes på kapi-
talinteresser eller associerede virksomheder.

Kapitalandele med negativ regnskabsmæssig indre værdi
Hvis andelen af den regnskabsmæssige indre værdi af kapitalandele er 
negativ, måles kapitalandelene som udgangspunkt til 0 kr., og regulering af  
kapitalandelene til 0 kr. indregnes under indtægter af kapitalandele i resul-
tatopgørelsen. 

Har modervirksomheden et tilgodehavende hos den på gældende virk som-
hed, nedskrives tilgodehavendet med modervirksomhedens andel af den 
negative indre værdi, i det omfang tilgodehavendet vurderes at være uer-
holdeligt efter en sædvanlig vurdering af debitors betalingsevne. En ned-
skrivning af modervirksomhedens tilgodehavende indregnes kun under 
indtægter af kapitalandele, hvis tilgodehavendet udgør en integreret del af 
modervirksomhedens investering. Nedskrivningen indregnes i andre til-
fælde under de sædvanlige poster for nedskrivning af tilgodehavender i 
resultatopgørelsen.

Overstiger den negative regnskabsmæssige indre værdi tilgodehavendet, 
indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang 
moder virk som heden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virk-
somhedens underbalance. 

En retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en virk som heds under balance 
kan forekomme, når og kun når moder  virksomheden har stillet garanti eller 
på anden måde har forpligtet sig. Ved investering i kapitalinteresser og 
associerede virksomheder vil der i praksis sjældent blive tale om indregning 
af hensatte forpligtelser til dækning af forventede tab, medmindre investor 
klart har stillet garanti eller på anden måde forpligtet sig.

Særligt om udbytte fra 
dattervirksomheder

Samtidighedsprincip

Særligt om kapital andele 
med negativ regnskabs-
mæssig indre værdi

Nedskrivning af  
tilgodehavende

Hensat forpligtelse
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En eventuel indregning af en hensat forpligtelse henhører i resultatopgørel-
sen normalt under de finansielle poster.

Krav om nedskrivningstest hvis indikationer på værdiforringelse
Der skal foretages ned skriv ningtest, hvis der er indikationer på værdi-
forringelse af kapitalandele, der måles efter den indre værdis metode. Indi-
katorer på værdiforringelse er normalt kvalitative og kan være relevante, 
selvom kapitalandelen har en positiv regnskabsmæssig indre værdi på 
balancedagen. 

Hvis genindvindingsværdien af kapitalandele er lavere end den regnskabs-
mæssige værdi, skal der nedskrives til genindvindingsværdien. Nedskriv-
ningsvurderingen skal foretages pr. kapitalandel. Der kan ikke anlægges en 
porteføljebetragtning.

Hvis der foreligger indikationer på, at grundlaget for en foretagen nedskriv-
ning ikke længere er til stede, skal der udarbejdes nedskrivningstest, der 
kan medføre, at nedskrivningen helt eller delvist skal tilbageføres. Tilbage-
førsler af nedskrivninger skal ligeledes indregnes i resultatopgørelsen. 

Lovens § 42, stk. 3, tillader generelt ikke tilbageførsel af nedskrivninger på 
goodwill. Lovens begrænsning for tilbageførsler af nedskrivninger på good-
will er baseret på IAS 36.124, der ikke omfatter goodwill, der indgår som en 
del af den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele, som måles efter den 
indre værdis metode.  

Efter EY’s opfattelse skal nedskrivninger på kapitalandele ligeledes tilbage-
føres efter loven, uanset om der indgår goodwill i kapitalandelene.  

Udvandingseffekt ved øvrige investorers køb  
og salg af kapitalandele
Ved anvendelse af indre værdis metode for kapitalandele opstår der ofte 
forskydninger i ejerandele, der skyldes andre forhold end investors egne 
direkte køb og salg af kapitalandele. Forskydningen kan skyldes en ensidig 
kapitaludvidelse til en ny investor eller køb og salg af egne kapitalandele. 
Den regnskabsmæssige behandling af sådanne forskydninger er beskrevet 
nedenfor.

Krav om nedskrivning også 
efter den indre værdis 
metode

Tilbageførsel af tidligere 
foretagne nedskrivninger

Som vi ser det
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Regnskabsmæssig behandling af udvandingseffekt ved salg
 

 
 

Før 100 %

Efter 66 2/3 %

Ensidig kapitaludvidelse

Virksomhed A Ny minoritetsaktionær

Virksomhed B

 

 Virksomhed A ejer pr. 1. januar 2021 100 % af virksomhed B, bestå-
ende af 100 kapitalandele til en indre værdi på 10.000 t.kr. Resulta-
tet i 2020 er af hensyn til eksemplet 0 kr. Den 31. december 2021, 
udsteder B yderligere 50 kapitalandele til nye kapitalejere og mod-
tager et indskud herfor på 18.000 t.kr.

Løsning

Beregning
t.kr.

Indre værdi i B før kapitaludvidelsen = 10.000
Nyudstedte kapitalandele =  18.000
Ny indre værdi =  28.000
 
Fremgangsmåde
Kapitalandele ultimo for A 100/150 af 28.000 t.kr. = 18.667
Gevinst for A = 8.667

Den regnskabsmæssige behandling svarer til, hvis A i stedet havde 
valgt at sælge 1/3 af egne kapitalandele.

  I forhold til koncernregnskabet betragtes transaktionen som et salg 
af minoritetsinteresser, hvor gevinsten indregnes direkte på majori-
tetens andel af koncernens egenkapital. 

 Efter indre værdis metode er det EY’s anbefaling, at der indregnes 
en forholdsmæssig gevinst i resultatopgørelsen på basis af de solgte 
kapitalandele (målemetoden). Den forholdsmæssige regnskabs-
mæssige værdi på de bibeholdte kapitalandele danner derefter 
grundlag for den fortsatte anvendelse af indre værdis metode. Efter 
konsolideringsmetoden indregnes gevinsten direkte i egenkapitalen 
svarende til den regnskabsmæssige behandling af salg af minorite-
ter i et koncernregnskab.

EKSEMPEL 
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En ensidig kapitaltilførsel ved udstedelse af kapitalandele til nye aktionærer 
kan efter EY’s opfattelse regnskabsmæssigt sidestilles med et salg af kapi-
talandele, jf. afsnit 9.12 Regnskabsmæssig behandling ved afhændelse af 
dattervirksomheder. Virksom heden skal derfor opgøre en andel af indre 
 værdi, der er reguleret for den tilførte kapital, og hvor der ligeledes er taget 
hensyn til den reducerede ejer andel. Fremgangsmåden er illustreret i føl-
gende eksempel.

Regnskabsmæssig behandling af udvandingseffekt ved køb

 

Køb af aktier m
ed  

 

efterfølgende kapitalnedsættelse

Virksomhed A Minoritetsaktionær

Virksomhed B

Før 80 %

Efter 100 %

 
Virksomhed A ejer pr. 1. januar 2021 80 % af virksomhed B, bestå-
ende af 80 kapitalandele til en indre værdi på 80.000 t.kr. Resulta-
tet i 2020 er af hensyn til eksemplet 0 kr. Den 31. december 2021 
tilbagekøber virksomhed B minoritetsaktionærens 20 % kapitalan-
dele i B og betaler herfor 25.000 t.kr.

Løsning

Beregning
t.kr. 

Indre værdi i B før kapitalnedsættelsen = 100.000
Tilbagekøbte kapitalandele =  25.000
Ny indre værdi =  75.000
 
Fremgangsmåde

 

Kapitalandele, primo 80 % af 100.000 t.kr. = 80.000
Kapitalandele, ultimo 100 % af 75.000 t.kr. =  75.000
Merværdi for virksomhed A i B =   5.000

 Virksomhed B’s køb af egne kapitalandele til 25.000 t.kr. udgør i 
koncernregnskabet et køb af minoritetsinteresser. Den forholds-
mæssige andel af minoritets interessen på 20.000 t.kr. overføres til 
majoritetens andel af egenkapitalen, og forskelsværdien på  
5.000 t.kr. mellem kostprisen og minoriteternes regnskabsmæs-
sige værdi indregnes direkte på majoritetens andel af koncernens 
egenkapital.

 Efter indre værdis metode er det EY’s anbefaling, at merværdien på 
5.000 t.kr. indregnes som en tilgang til kostprisen på kapitalandele. 

Som vi ser det

EKSEMPEL 
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Der opgøres merværdier og goodwill efter de tidligere omtalte reg-
ler om trinvise erhvervelser (målemetoden). Efter konsoliderings-
metoden skal merværdier fra køb af minoriteter indregnes direkte i 
egenkapitalen. Hvis der er tale om køb af yderligere kapitalandele i 
en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed, vil disse skulle 
indregnes som en trinvis overtagelse.

En ensidig kapitalnedsættelse, hvor en investor sælger sine kapital andele 
tilbage til udstedende dattervirksomhed, vil ofte også medføre behov for 
regulering af den regnskabsmæssige indre værdi og den effektive ejeran-
del.

Præsentation og oplysninger ved anvendelse af indre værdis metode
Der skal gives oplysning om anvendt regnskabspraksis for kapitalandele 
indregnet i balancen, ligesom der skal redegøres for indregning af resultat-
andele i resultatopgørelsen. Der er eksempler på formulering af anvendt 
regnskabspraksis for kapitalandele i EY’s årsrapportmodeller, som findes i 
den elektroniske udgave af denne publikation.

Der skal for virksomheder i regnskabsklasse C og D udarbejdes en anlægs-
note for langfristede finansielle aktiver. En anlægsnote i en virksomhed, der 
anvender indre værdis metode, kan udformes således:

t .kr . 2021 2020

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kostpris 1. januar 42.830 42.830

Årets tilgang  117.000        0

Kostpris 31. december  159.830   42.830

Værdireguleringer 1. januar 57.932 48.667

Valutakursregulering 7 32

Udbytte -1.000 -1.000

Resultatandele i dattervirksomheder   12.491   10.233

Værdireguleringer 31. december   69.430   57.932

Regnskabsmæssig værdi 31. december  229.260  100.762

Herudover skal virksomheder i regnskabsklasse B-D give oplysninger om 
positive og negative forskelsbeløb, der konstateres ved første indregning 
og måling af kapitalandele efter den indre værdis metode.

Oplysningskravet gælder efter Erhvervsstyrelsens opfattelse, hver gang 
virksomheden har tilgange af kapitalandele, der måles efter indre værdis 
metode.  

Se mere om øvrige relevante oplysningskrav i afsnit 19.7.

Som vi ser det

Anvendt regnskabspraksis 
for måling af kapitalandele, 
§ 53

Anlægsnote,  
§ 88

EKSEMPEL 

§ 58 c
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19 .5 Dagsværdimetoden
Dagsværdimetoden til brug for måling af kapitalandele i datter virk som-
heder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede virk-
somheder indeholder en række af de samme elementer, som gælder gene-
relt for måling af fi nan sielle aktiver, jf. kapitel 20 Finansielle aktiver. Måling 
til dagsværdi kan være en væsentlig udfordring især for kapitalandele, der 
ikke er noteret på et reguleret marked.

Kapitalandele i kapitalinteresser kan måles til dagsværdi over resultatopgø-
relsen, jf. nedenfor, mens kapitalandele i dattervirksomheder, associerede 
virksomheder og fælles ledede virksomheder under loven alene kan måles 
til dagsværdi efter § 41, hvor opskrivninger i forhold til kostprisen indreg-
nes direkte på egenkapitalen. 

Virksomheder kan måle kapitalandele i dattervirksomheder, associerede 
virksomheder og fællesledede virksomheder til dagsværdi med opskrivnin-
ger direkte på egenkapitalen, jf. § 41. Værdireguleringer skal foretages 
løbende, og opskrivninger i forhold til kostprisen skal indregnes direkte på 
egenkapitalen i en post benævnt “Reserve for op skriv ninger”. Den eventu-
elt tilhørende regulering af udskudt skat skal ligeledes indregnes direkte på 
egenkapitalen. 

Opskrivninger tillades ikke modregnet i nedskrivninger på andre kapitalan-
dele. Der er således i modsætning til indre værdis metode tale om en brut-
toopskrivning, hvorfor der kan opstå situationer, hvor der både indregnes 
nedskrivninger i forhold til kostprisen i resultatopgørelsen og opskrivninger 
direkte på egenkapitalen.

Anvendelse af bestemmelserne om opskrivninger til dagsværdi over egen-
kapitalen vil efter EY’s opfattelse sjældent finde anvendelse i praksis, idet 
kostprismetoden eller indre værdis metode er foretrukket. 

Loven tillader måling af kapitalinteresser til dagsværdi over resultatopgø-
relsen, jf. § 37, til kostpris, jf. § 37, stk. 4 (hvis unoteret), eller efter indre 
værdis metode, jf. § 43 a. 

Valg af regnskabspraksis mellem dagsværdi, kostpris eller indre værdis 
metode vil være valg af regnskabspraksis, der skal foretages systematisk og 
konsekvent.

Se mere om indregning, måling og præsentation af kapitalandele til 
dagsværdi over resultatopgørelsen i afsnit 20.5 Metoder til måling.

Præsentation og oplysninger relevant for dagsværdimetoden
Der skal gives oplysning om anvendt regnskabspraksis for kapitalandele, 
der måles til dagsværdi med opskrivning over egenkapitalen, jf. § 41, eller 
til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen, jf. § 37.

Dagsværdi med 
 værdiregulering over 
 egenkapitalen

Som vi ser det

Måling af kapitalinteresser

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 53
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Ved måling til dagsværdi efter § 41 skal der desuden gives oplysning om: 
•  Den regnskabsmæssige værdi af den enkelte post i balancen, som 

posten ville være indregnet til, hvis der ikke var foretaget opskrivning. 
• Udviklingen i reserve for opskrivninger under egenkapitalen i form af en 

primo/ultimo-afstemning. 

Se mere om dette oplysningskrav i afsnit 25.5 Reserve for opskrivninger.

Ved måling til dagsværdi efter § 37 skal der gives oplysninger om de 
anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved beregning af 
dagsværdien, når denne ikke opgøres på grundlag af observationer på et 
aktivt marked. Der skal desuden gives oplysninger om de centrale forud-
sætninger, som er anvendt ved beregningen. Se mere herom i afsnit 5.8 
Præsentation og oplysninger.

Ved måling til dagsværdi efter § 37 skal der ligeledes oplyses om:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret.
• Ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørel-

sen (urealiserede værdireguleringer). 

Ved måling af kapitalandele til dagsværdi efter § 41 stiller loven ikke ekspli-
cit krav om oplysninger om virksomhedens værdiansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger, der er anvendt til dagsværdiansættelse af kapi-
talandele, jf. §§ 53 og 58 a, men sådanne oplysninger vurderes umiddel-
bart at være hensigtsmæssige for regnskabsbruger.   

19 .6 Særligt om indregning og måling af fællesledede arrangementer
I selskabsregnskaber danner IFRS 11 grundlag for klassifikationen af en 
virksomheds fællesledede arrangementer. 

Fællesledede arrangementer udgør, afhængig af de faktiske forhold, enten 
en fællesledet virksomhed (joint venture) eller et driftsfællesskab (joint 
operation). Den regnskabsmæssige behandling afhænger af, hvilken af de 
to typer, der er tale om. Se mere om sondringen mellem fællesledede virk-
somheder og driftsfællesskaber ovenfor i afsnit 19.2.

Efter IFRS 11 skal andele i driftsfællesskaber indregnes linje for linje. Frem-
gangsmåden indebærer, at aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostnin-
ger indregnes forholdsmæssigt efter virksomhedens økonomiske interesse 
i driftsfællesskabet. Linje for linje-indregning efter IFRS 11 svarer til pro 
rata-konsolidering i henhold til den nu ophævede IAS 31. 

Fællesledede virksomheder skal derimod anses som kapitalandele og skal 
ved første indregning måles til kostpris. Efter første indregning skal kapi-
talandele i fællesledede virksomheder måles til enten kostpris efter § 36, 
indre værdi efter § 43 a eller dagsværdi med værdiregulering over egenka-
pitalen efter § 41. 

Oplysning ved dagsværdi 
over egenkapitalen,  
§ 58

Oplysningskrav om værdi-
ansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger, 
§§ 53 og 58 a

Sondring mellem fælles-
ledede virksomheder og 
driftsfællesskaber

Driftsfællesskaber  
indregnes linje for linje 

Kapitalandele i  
fællesledede virksomheder  



Kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 361

Den valgte regnskabspraksis for fællesledede arrangementer skal beskrives 
i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. 

19 .7 Generelle oplysningskrav for kapitalandele
Der skal gives oplysning om anvendt regnskabspraksis for kapitalandele, 
der er indregnet i balancen. Der er eksempler på formulering af anvendt 
regnskabspraksis for kapitalandele i EY’s årsrapportmodeller, som findes i 
den elektroniske udgave af denne publikation.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i noterne til årsregnskabet ind-
arbejde en anlægsnote for kapital andele i dattervirksomheder, kapitalinter-
esser, associerede virksomheder og fællesledede virksomheder. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har kapitalandele i dattervirk-
somheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder eller fællesledede 
virksomheder, som er målt til kostpris eller indre værdis metode, og hvor de 
pågældende kapitalandele er målt til en højere værdi end dagsværdien, skal 
give oplysning om kapitalandelenes dagsværdi, den indregnede værdi og 
årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger. Se mere om dette oplys-
ningskrav i afsnit 5.8 Præsentation og oplysninger. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal desuden give oplysninger om 
navn, hjem sted og retsform for alle kapitalandele i dattervirksomheder, 
kapitalinteresser og associerede virksomheder samt interessent- eller kom-
manditselskaber, hvori virksomheden har interesser.

Det fremgår ikke specifikt af loven, om oplysningskravet også omfatter virk-
somhedens fællesledede arrangementer, men det er antagelsen, at dette er 
tilfældet.

For kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser og associerede 
virksomheder skal der desuden gives oplysning om ejerandel, resultat og 
egenkapital i henhold til senest godkendte årsrapport. 

Oplysninger om resultat og egenkapital kan dog undlades, hvis et af føl-
gende forhold gør sig gældende:
•  Den pågældende dattervirksomhed, associerede virksomhed eller kapi-

talinteresse ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport, og ejerandelen 
udgør mindre end 50 % af egenkapitalen. 

•  Den pågældende dattervirksomheds, associerede virksomheds eller 
kapitalinteresses regnskab indgår ved konsolidering  i virksomhedens 
koncernregnskab.

•  Virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dattervirk-
somhed, associerede virksomhed eller kapitalinteresse til dennes regn-
skabsmæssige indre værdi. 

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 53

Anlægsnotekrav,  
§ 88

Oplysning om dagsværdi, 
§ 88 b

Oplysning om interesser i 
øvrige virksomheder m.v., 
§ 97 a
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Herudover kan oplysning om navn, hjemsted og retsform udelades, hvis 
oplysningerne kan volde betydelig skade for virksomheden. Udeladelse af 
denne årsag skal oplyses i årsregnskabet.

Oplysningskravet i § 97 a gælder også for dattervirksomheder, associerede 
virksomheder og kapitalinteresser, der ejes af dattervirksomheder.

Det er EY’s opfattelse, at oplysninger på grundlag af den seneste godkendte 
årsrapport ikke altid giver det bedste grundlag. Dette skyldes bl.a.:
• Hvis dattervirksomhedens, kapitalinteressens eller den associerede 

virksomheds årsrapport endnu ikke er godkendt på tidspunktet for 
aflæggelse af modervirksomhedens årsrapport, vil der være tale om 
historiske oplysninger, der vedrører sidste regnskabsår. 

• De officielle årsrapporter for dattervirksomheder, kapitalinteresser og 
associerede virksomheder kan i mange tilfælde være en del anderledes 
end de regnskaber, der anvendes til konsolideringsformål og efter den 
indre værdis metode. Dette skyldes:
– Merværdier og andre reguleringer mellem virksomhedens officielle 

årsrapport og rapporteringen til konsolideringsformål.
– Forskellige regnskabsgrundlag, hvor dattervirksomheders, kapital-

interessers og associerede virksomheders officielle årsrapport ofte 
vil være udarbejdet på grundlag af lokal national regnskabslovgiv-
ning.

Hvis ovenstående oplysningskrav skal være meningsfyldte for regnskabs-
bruger, er det EY’s opfattelse, at oplysningerne om resultat og egenkapital 
bør suppleres med yderligere oplysninger om regnskabsperiode, eventuelle 
merværdier, som ikke indgår i den officielle årsrapport, og årsrapportens 
regnskabsgrundlag. 

Som vi ser det
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Kapitel 20  
Finansielle aktiver

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Hovedregel for finansielle 
 aktiver Kostpris Ved første indregning: Kostpris 

Efterfølgende: Dagsværdi

Undtagelse:  
“Holde til udløb”aktiver og 
udlån og tilgode havender fra 
virksomhedens egne aktiviteter

Amortiseret 
kostpris

Amortiseret  kostpris

Dagsværdi, jf. § 37 a, hvis det finansielle aktiv er effektivt 
sikret af et sikringsinstrument

Undtagelse:  
Unoterede kapitalandele Kostpris Kostpris som valgmulighed, jf. § 37, stk. 4

Indregning, måling samt præsen
tation og oplysninger i overens
stemmelse med gældende IFRS

Ikke relevant Valgmulighed, jf. § 37, stk. 5, hvis alle finansielle  
instrumenter konsekvent behandles efter IFRS

Ved første indregning skal finansielle aktiver måles til kost pris.

Efter første indregning måles finansielle aktiver til dagsværdi, hvis de indgår i en handels beholdning, 
eller virksomheden i øvrigt for ven ter at afhænde de finansielle aktiver inden udløb. 

Hvis finansielle aktiver hol des til udløb eller består af udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virk-
som  hedens egne aktiviteter, måles finansielle aktiver til amortiseret kost pris. Er finansielle aktiver 
effektivt sikret af et sikringsinstrument, kan de alternativt måles til dagsværdi. 

Alle værdireguleringer skal som hovedregel indregnes i re sul tat op gø rel sen, idet der dog gælder sær-
lige regler for sikringstransaktioner.  
 

20 .1 Fortolkningsbidrag
Bestemmelserne i loven for indregning og måling af finansielle aktiver tager 
udgangspunkt i de grund læg gen de regler i IAS 39  Financial Instruments: 
Re cog ni tion and Measurement.



Kapitel 20 Finansielle aktiver 

364 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Sammenhængen mellem loven og IAS 39 kan illustreres således:

Loven bygger på  principperne i  
IAS 39 og indeholder følgende

IAS 39 er mere detaljeret  
og  indeholder følgende

• Generelle definitioner
• Bestemmelser om indregning og 

måling
• Generelle bestemmelser om sikring
• Få bestemmelser om oplysning

• Meget restriktive bestemmelser for 
sikring (hedge accounting)

• Detaljerede bestemmelser om 
 definitioner, indregning og måling

• Detaljerede oplysningsbestemmel-
ser (fremgår af IFRS 7 og IFRS 13)

 
Specifikt undtaget i loven i forhold til IAS 39 er kategorien ”Avail able for 
Sale” og dagsværdioptionen, som ikke kan anvendes.

IFRS 9 Financial Instruments, der har afløst IAS 39, kan anvendes til fortolk-
ning af lovens bestemmelser i den udstrækning, standardens bestemmel-
ser ikke er i konflikt med lovens ordlyd. Dette betyder, at der under loven 
kan vælges regnskabspraksis for nedskrivninger på udlån og tilgodehaven-
der mellem den hidtidige incurred credit loss-model og IFRS 9’s expected 
credit loss-model. Se mere om denne valgmulighed i afsnit 20.5.

Loven indeholder derudover i § 37, stk. 5, en valgmulighed for fuld anven-
delse af IFRS for finansielle instrumenter. Hvis dette valg foretages, skal 
IFRS 9 anvendes i sin helhed. Se mere om denne tilvalgsmulighed i afsnit 
20.8.

20 .2 Indhold og definition
Der er i loven indarbejdet generelle de fini tioner af finansielle instrumen ter. 
Finansielle instrumenter omfatter både finansielle aktiver og finansielle for-
pligtelser.

Finansielle instrumenter omfatter generelt alle typer af finan sielle instru-
menter, dvs. både pri mæ re finansielle instru menter og afledte finansielle 
in strumenter (derivater). Dette kan illustreres så ledes:

Finansielle instrumenter – hvad omfattes?

Finansielle instrumenter

Primære finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter

Eksempler: 
Tilgodehavender, gæld, værdi papirer, 
likvider og lån

Eksempler: 
Terminsforretninger/futures,  
optioner og swaps

Grundlæggende  
regler

IFRS 9 kan anvendes som 
fortolkningsbidrag

Definitioner
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Finansielle aktiver er efter loven aktiver i form af:
• Likvider
• Aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredje-

mand
• Aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredje-

mand på vilkår, der kan være gunstige
• Ret over egenkapital i en anden virksomhed.

Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, as socierede virk-
somheder og fælles ledede virksomheder er ikke omfattet af de generelle 
regler for finansielle aktiver. Der henvises til kapitel 19 Kapitalandele i 
datter virksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fælles
ledede arrangementer. 

Loven undtager desuden specifikt en række andre fi nansielle instrumenter 
fra anvendelse af § 37, hvis deres særlige karakter taler for ikke at anvende 
dags  vær di måling (i parentes anført, hvilke internationale regnskabsstan-
darder, der specifikt regulerer disse finansielle instrumenter):
• Egne kapitalandele (IAS 32).
• Egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden, fx tegningsretter 

(IAS 32).
• Kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbin-

delse med en virksomhedssam menslutning (IFRS 3).
• Råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kon-

tant eller i andre finansielle instrumenter, og som derfor anses som 
afledte finansielle instrumenter (IAS 39/IFRS 9), og som
– er indgået for at sikre, og som fortsat sikrer virksomhedens forven-

tede krav med hensyn til køb, salg eller anvendelse,
– fra første færd blev indgået med henblik herpå, og
– forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.

• Andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at 
instrumenterne er i overensstemmelse med, hvad der er almindeligt 
accepteret, indregnes og måles anderledes end efter de sædvanlige 
bestemmelser for finansielle instrumenter. 

Undtagelserne i loven er medtaget på grundlag af de tilsvarende undtagel-
ser i IAS 39. 

20 .3 Første indregning af finansielle aktiver
Finansielle aktiver skal måles til kost pris ved første indregning i balancen, 
dvs. som of test på transaktionstidspunktet.

I praksis vil kostprisen ofte svare til aktivets dagsværdi på transaktionsda-
gen, tillagt transaktionsomkostninger. 

Definition af  
finansielle aktiver

Finansielle aktiver  
ikke omfattet af de 
 generelle regler

§ 37, stk. 3

Kostpris,  
§ 36
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Der forekommer dog situationer, hvor dette ikke nødvendigvis er tilfæl det, 
fx ved transaktioner med nærtstående parter. Hvis en moder virksomhed 
yder et rentefrit lån med en løbetid på 10 år til en dattervirksomhed, og 
lånet udbetales til kurs 100, er kostprisen ikke lig lånets dagsværdi. Anven-
delse af amortiseret kostpris fører til, at långiver alene kan indregne et 
beløb i balancen, svarende til nutidsværdien af de fremtidige penge-
strømme. Tilbagediskontering foretages ved anvendelse af de aktuelle mar-
kedsrenter inkl. kreditmargin m.v. (dvs. den rente som dattervirksomheden 
ville kunne opnå hos en tredjepart). Denne tilbagediskontering medfører 
regnskabsmæssigt et forskelsbeløb, svarende til forskellen mellem lånets 
nominelle værdi (fx det udvekslede beløb) og nutidsværdien af de fremti-
dige indbetalinger. 

Regnskabsmæssigt anses forskelsbeløbet mellem lånets nominelle værdi 
og nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme som værende et tilskud 
til låntager. Den regnskabsmæssige behandling af sådanne tilskud mellem 
nærtstående parter er beskrevet i afsnit 31.9 Særligt om koncerntilskud.

Tilgodehavender vedrørende ikke-indbetalt virksomhedskapital skal ligele-
des ved første indregning måles til amortiseret kostpris, svarende til nutids-
værdien af forventede fremtidige pengestrømme. Det betyder, at selska-
bets bestyrelse som udgangspunkt skal skønne over, hvornår tilgodehaven-
det forventes indfriet. Hovedreglen vil dog i langt de fleste tilfælde være, at 
der ikke er fastlagt et betalingstidspunkt for selskabskapitalen, hvorfor til-
godehavendet ved første indregning måles til kurs 100, da indbetalingen 
kan kræves på anfordring.

Transaktionsomkostninger omfatter direkte relaterede omkostninger, som 
ikke ville have været afholdt, hvis virksomheden ikke havde erhvervet det 
finansielle aktiv. I praksis vil transaktionsomkostninger oftest bestå af eks-
terne omkostninger, idet interne omkostninger sjældent vil opfylde definitio-
nen på en transaktionsomkostning.

20 .4 Efterfølgende måling
Efter første indregning måles finansielle aktiver til enten dagsværdi eller 
amortiseret kostpris. Alle værdireguleringer skal som hoved regel indreg-
nes i resultatopgørelsen. Der gælder dog særlige regler for sikringstransak-
tioner, jf. afsnit 22.5 Sikringstransaktioner.

Som en undtagelse til hovedreglen skal virksomheder i regnskabsklasse B 
(mikro) måle finansielle aktiver til kostpris efter lovens hovedregel i § 36. 
Dette skyldes, at lovens § 37 om måling af finansielle instrumenter ikke fin-
der anvendelse for virksomheder i regnskabsklasse B (mikro), der tilvælger 
at aflægge årsregnskab efter de særlige regler, som gælder for mikrovirk-
somheder, jf. § 22 b, stk. 4. 

Rentefrit lån til 
 nærtstående parter

Særligt om  koncerntilskud

Tilgodehavender  
fra ikke-indbetalt  
virksomhedskapital

Transaktions omkostninger 
indregnes også i kostprisen

Dagsværdi eller 
 amortiseret kostpris,  
§ 37

B (mikro) skal undtagelses-
vist måle til kostpris
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Reglerne til brug for måling af finansielle aktiver kan sammen fattende illu-
streres således:

Dagsværdi Amortiseret 
kostpris

Hensigt og mulighed
for at beholde til udløb

Ja

Start

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Tilgodehavende eller  
udlån fra egen  

aktiviteter?

Indgår i en handels -  
beholdning eller er afledte  
finansielle instrumenter?

Kapitalandele i dattervirksom-
heder, kapitalinteresser,  

associerede eller   
fællesledede virksomheder?

Nej

Undtaget på anden måde,  
jf. § 37, stk. 3?

Egne kapitalandele?

Ja

Ja

Ja

JaJa

Specifikke  
regler

Finansielt  
aktiv?

Bestemmelserne i loven om klassifikation af fi nan si elle aktiver baserer sig 
på principperne i IAS 39, men er ikke helt så nu ance ret i kategorierne. 
Eksempelvis findes kategorien ”Available for Sale” ikke i loven og kan der-
for ikke anvendes.

Finansielle aktiver skal efter første indregning som udgangspunkt måles til 
dagsværdi bort set fra  føl gende specifikke aktiver, der skal måles til amorti-
seret kostpris:
• Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virk som hedens egne aktivi-

teter, og som ikke indgår i en handels beholdning
• Finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle in strumenter og som 

beholdes til udløb.

De udlån og tilgodehavender, der er undtaget fra kravet om måling til 
dagsværdi, defineres i lov be mærk nin ger ne som tilgodehavender, der 
opstår, når virk som he den mod tager vederlag for salg af varer og tje ne ste -

Oversigt over reglerne  
for måling af finansielle 
aktiver

Hovedregel:  
Dagsværdi
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ydel ser (debitorer) m.v. eller som følge af virksomhedens lån giv ning i for-
bindelse med sine aktiviteter.

Selvom anvendt regnskabspraksis for tilgodehavender er amortiseret kost-
pris, vil denne målemetode ofte i praksis ikke have nogen indflydelse på 
virksomhedens måde at håndtere tilgodehavender fra salg og tjenesteydel-
ser. Ved anvendelse af sædvanlige betalings betingelser, som fx kontant, 
løbende måned + 15 dage eller 30 dage netto, vil diskonteringseffekten 
oftest være så uvæsentlig, at måling af tilgodehavendet kan ske til salgsfak-
turaens nominelle værdi. I situationer, hvor virksomheden yder kunder 
væsentlige længere varende rentefrie kreditter eller kreditter til en lavere 
rente end markedsrenten, skal der foretages tilbagediskontering ved ind-
regning af indtægten og det tilhørende tilgodehavende. Forskelsbeløbet 
amorti seres over den aftalte kredittid. Indtægter fra tilbagediskontering 
præsenteres som en finansiel indtægt. Ved diskontering anvendes den 
aktuelle markedsrente med tillæg for kreditmargin.

Finansielle aktiver, der er undtaget fra hovedreglen om måling til dags-
værdi, kan eksempelvis omfatte børsnoterede obliga tioner eller pante-
breve, som ledelsen har til hensigt at beholde til udløb. Det er antaget, at 
hen sigten ikke kan skifte fra det ene år til det andet, hvorfor mu lig he den i 
praksis skal fortolkes restriktivt. Dette er også til fældet efter IAS 39.

Den restriktive fortolkning betyder, at hvis finansielle aktiver, der er klassi-
ficeret som holde til udløb, sælges inden udløb, så skal den resterende 
beholdning af finansielle aktiver i denne kategori reklassificeres til handels-
beholdningen. Herudover kan virksomheden ikke klassificere finansielle 
aktiver som holde til udløb de to efterfølgende år. Dog skal virksomheden 
ikke reklassificere, hvis salget eksempelvis sker tæt på udløb, eller som 
følge af en usædvanlig begivenhed, såsom ved virksomhedsovertagelse. 
Dette gælder også efter IAS 39.

Finansielle aktiver eller bestanddele heraf, der som udgangspunkt skal 
måles til amortiseret kostpris, jf. ovenstående, kan i stedet vælges målt til 
dagsværdi, hvis dagsværdien af det finansielle aktiv er effektivt sikret af et 
sikringsinstrument. 

Kapitalandele som aktier og anparter kan pr. definition ikke  hol des til udløb 
og skal derfor, jf. lovens hovedregel for finansielle aktiver, måles til dags-
værdi. 

Det betyder, at alle kapitalandele, bort set fra kapital andele i dattervirksom-
heder, associerede eller fællesledede virksomheder og egne kapitalandele, 
som hovedregel skal måles til dagsværdi, uanset om den regn skabs-
aflæggende virksomhed betragter kapital andelene som en strategisk inve-
stering eller en handels beholdning. 

Debitorer

Holde til udløb- 
investeringer

Effektivt sikrede finansielle 
aktiver kan måles til 
dagsværdi,  
§ 37 a

Kapitalandele, hvori der 
ikke er betydelig indfly-
delse, eller som ikke er 
egne kapitalandele
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Kapitalandele, hvori der ikke er betydelig indflydelse, og som er unoterede 
og dermed ikke optaget til handel på et aktivt marked, kan alternativt væl-
ges målt til kostpris efter § 37, stk. 4. En beslutning om måling af unoterede 
kapitalandele til kostpris sidestilles med valg af regnskabspraksis. Egne 
kapitalandele er ikke omfattet af lovens mulighed for at måle til kostpris. 

Et aktivt marked defineres som et marked, hvor transaktioner finder sted 
med tilstrækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give 
prisfastsættelsesoplysninger.

Dagsværdi skal således altid anvendes ved måling af børsnoterede aktier.  
Det samme gælder for børsnoterede obligationer, som ikke vælges holdt til 
udløb.

Mange virksomheder vælger i praksis at måle unoterede kapitalandele til 
kostpris, eftersom det ofte er vanskeligt at opgøre dagsværdien af en ikke-
noteret porteføljeaktie pålideligt. Virksomheder, som anvender § 37, stk. 4, 
om måling til kostpris, kan undlade at dokumentere, hvorfor der ikke kan 
opgøres en pålidelig dagsværdi på kapitalandelene.

Kapitalinteresser tillades målt til dagsværdi med værdiregulering over 
resultatopgørelsen, kostpris eller efter indre værdis metode. Som udgangs-
punkt vil kapitalinteresser være omfattet af § 37 og skal således efter før-
ste indregning måles til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørel-
sen eller til kostpris, jf. lovens undtagelsesmulighed for unoterede kapi-
talandele. Alternativt kan virksomheden indregne kapitalinteresser til indre 
værdi, jf. § 43 a. Valg mellem dagsværdi, kostpris eller indre værdi vil være 
valg af regnskabspraksis, der skal foretages systematisk og konsekvent. 

For yderligere om lovens definition m.v. af kapitalinteresser, henvises til  
kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associe
rede virksomheder og fællesledede arrangementer.

20 .5 Metoder til måling
Dagsværdi
Loven definerer dagsværdi som salgs vær dien for aktivet på et vel fun ge-
rende marked ved transaktioner mellem indbyrdes u afhængige parter. I 
praksis vil det ikke altid være mu ligt at konstatere sådanne værdier, hvorfor 
loven de fi nerer en række alternativer. 

Indholdet af dags vær di be grebet kan opstilles således (i prioriteret orden), 
også kaldet dagsværdihierarkiet:
1) Salgsværdi på et aktivt marked.
2) Salgsværdi for enkelte bestanddele.
3) Kapitalværdi beregnet ved hjælp af almindeligt ac cep terede værdian-

sættelsesmodeller og -teknikker.

Unoterede kapitalandele 
kan alternativt måles til 
kostpris,  
§ 37, stk. 4

Aktivt marked

Som vi ser det

Særligt om  
kapitalinteresser

Udgangspunkt: 
Salgsværdi  

Indregning og måling,  
§ 37
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4) Kostpris er undtagelsen fra lovens regel om dagsværdi og skal anven-
des, hvis en pålidelig salgsværdi ikke kan beregnes.

For yderligere beskrivelse af dagsværdimåling, dagsværdihierarki m.v. hen-
vises til kapitel 5 Dagsværdimåling.

Fastsættelse af en kapitalværdi efter ovenstående niveau 3 sker normalt på 
grundlag af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller som tilba-
gediskonteringsmodeller (Discounted Cash Flow), multi pler m.v. 

Tilbagediskonteringsmodeller kan anvendes for såvel gældsinstrumenter 
som kapitalandele. Anvendelsen af tilbagediskonterings modeller kræver 
information om de forventede fremtidige pengestrømme samt diskonte-
ringssatser. Ved værdiansættelse af kapitalandele kræves eksempelvis fyl-
destgørende budgetter/estimater som grundlag for værdiansættelsen og 
en betydelig teknisk indsigt i værdiansættel ses metodikker. Metoden kan 
være vanskelig at anvende for kapitalejere, der ikke er professionelle inve-
storer, eller som i øvrigt har begrænset ad gang til pålidelig og relevant øko-
nomisk information om virksom heden, der skal værdiansættes, herunder 
virksomhedens forventninger til frem tiden. 

Som følge af ovennævnte vanskeligheder med værdiansættelse af unote-
rede kapitalandele til dagsværdi har man i praksis i enkelte tilfælde anvendt 
en andel af regnskabsmæssig indre værdi som et udtryk for dagsværdien. 

Det skal understreges, at regnskabsmæssig indre værdi efter EY’s opfat-
telse ikke kan anvendes som et pålideligt udtryk for dagsværdi. Den regn-
skabsmæssige indre værdi baserer sig på et årsregnskab, der på væsentlige 
områder fortsat er kostprisbaseret (eksempelvis immaterielle aktiver, her-
under goodwill, og materielle  aktiver). Regnskabsmæssig indre værdi kan 
derfor alene tages som udtryk for dagsværdien, når alle væsentlige aktiver 
og forpligtelser måles til dagsværdi, eksempelvis i visse investeringsvirk-
somheder, hvor investeringsaktiverne måles til dagsværdi. Denne opfat-
telse understøttes ligeledes af Erhvervsstyrelsen.

Hvis en pålidelig dagsværdi ikke kan fastlægges i overensstemmelse med 
metoderne ovenfor, skal kapitalandelene måles til kostpris, jf. niveau 4 
ovenfor. Hvis måling sker til kostpris, og hvis det vurderes, at genindvindings-
værdien af kapitalandelene er lavere end kostprisen, skal der foretages ned-
skrivning til den højeste værdi af salgspris med fradrag af salgsomkostnin-
ger eller kapitalværdien (value in use). Vurdering af et eventuelt nedskriv-
ningsbehov er et ledelsesmæssigt skøn baseret på en konkret stillingtagen 
på baggrund af tilgængelig og relevant information.

Unoterede finansielle 
 aktiver

Som vi ser det
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Amortiseret kostpris
Amortiseret kostpris defineres i  lo ven som den værdi, til hvilken et finansielt 
aktiv blev målt ved første ind reg ning (dvs. kostpris) med:
• Fradrag af afdrag
• Tillæg eller fradrag af den resterende akkumulerede forskel mellem det 

op rin de ligt indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb
• Fradrag for nedskrivninger
• Tillæg eller fradrag som følge af ændringer i de forventede penge-

strømme.

Den grundlæggende tanke er, at kursgevinst eller -tab inkl. transaktionsom-
kostninger på fastforrentede værdipapirer og tilgodehavender i forhold til 
nominel værdi er udtryk for en rente, og derfor skal for deles over løbetiden 
og indregnes i re sul tat op gø rel sen som en finansiel post.

Amortiseringen beregnes sædvanligvis på basis af en konstant effektiv 
rente, dvs. ud fra en finansiel beregning med renters rente. I praksis kan 
dette, hvis det ikke har væsentlig effekt på regnskabet, ske ud fra en mere 
forenklet me tode, hvor beløbet fordeles lineært over perioden.

Anvendelsen af amortiseret kostpris på aktiver kan illustreres ved følgende 
eksempel:

 En virksomhed erhverver pr. 1. januar 2021, som et led i placerin-
gen af overskydende likviditet, stats obli ga tioner (stående lån), som 
ledelsen ønsker at holde til udløb. Obligationerne forrentes med 6 % 
p.a. og er hver ves til kurs 80. Transaktionsomkostningerne udgør 
50 t.kr. Obligationernes nominelle værdi er 10 mio. kr., og kostpri-
sen udgør således 8 mio. kr. ekskl. trans aktions omkostninger. Den 
effektive rente på lånet kan beregnes til ca. 11,3 %. Hvis amortise-
ringen beregnes med denne rente, kan den effektive rente i resultat-
opgørelsen og den regnskabsmæssige værdi af obligationerne i 
balancen beregnes således efter metoden (i kr.):

År

Nominel 
 rente  

(6 % p .a .) Amortisering
Rente i alt  

(effektiv rente)
Balance 
 kostpris Amortisering

Regnskabs-
mæssig værdi 
af  obligationer

– – – – 8.050.000       0  8.050.000

2021 600.000 311.135   911.135 8.050.000 311.135  8.361.135

2022 600.000 346.351   946.351 8.050.000 346.351  8.707.486

2023 600.000 385.553   985.553 8.050.000 385.553  9.093.039

2024 600.000 429.191 1.029.191 8.050.000 429.191  9.522.230

2025 600.000 477.770 1.077.770 8.050.000 477.770 10.000.000

Kursgevinst/-tab  
fordeles over løbetid

EKSEMPEL 
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Ovenstående tal er beregnet som angivet nedenfor:
• Nominel rente = nominelle værdi x rente
• Amortisering = rente i alt - nominel rente
• Rente i alt = balance kostpris x effektiv rente
• Balance kostpris = kostpris + transaktionsomkostninger
• Regnskabsmæssig værdi af obligationer = kostpris + amortisering

Anvendelse af amortiseret kostpris har størst effekt på fi nan si elle aktiver 
med lang løbetid eller langfristede lån. For kortfristede tilgode havender vil 
amor ti se ret kostpris i mange tilfælde ikke medføre væsentlige forskelle i 
forhold til nominel værdi, idet der ofte ikke er store forskelle mellem kost-
pris og aktivets hovedstol. For en nærmere beskrivelse af beregningsmeto-
den for amortiseret kostpris henvises til afsnit 21.6 Metoder til måling. 

Valg af regnskabspraksis for nedskrivning af finansielle aktiver
Nedskrivningsreglerne for finansielle aktiver, der måles til amortiseret kost-
pris, er i lighed med lovens øvrige bestemmelser for finansielle instrumen-
ter som udgangspunkt baseret på en fortolkning af IAS 39. IAS 39 er erstat-
tet af IFRS 9 med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller 
senere. Hvor IAS 39 havde en incurred credit loss-model, har IFRS 9 en 
expected credit loss-model, der skal sikre tidligere indregning af nedskriv-
ninger på finansielle aktiver. Loven indeholder ingen detaljeret regulering i 
forhold til nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvorfor IFRS 9 på 
samme måde som IAS 39 kan anvendes til at udfylde lovens rammer. Valg 
mellem IAS 39- og IFRS 9-fremgangsmåden er et valg af regnskabspraksis. 
Nedenfor er nedskrivningsreglerne efter IAS 39 og IFRS 9 beskrevet. 

Nedskrivning af finansielle aktiver – IAS 39
Finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, er underlagt krav om 
nedskrivning til en eventuel lavere genindvindingsværdi. For disse finan-
sielle aktiver skal virksomheden på hver balancedag vurdere, om der fore-
ligger objektive indikationer på, at et finansielt aktiv eller en gruppe af 
finansielle aktiver skal ned skrives. 

Foreligger der objektiv indikation på, at der er sket værdiforringelse, opgø-
res værdiforringelsen som forskellen mellem aktivets regnskabsmæssige 
værdi og nutidsværdien af de forventede frem tidige pengestrømme fra 
aktivet. Som diskonteringsfaktor anvendes den effektive rente, der blev 
anvendt ved første indregning af det finansielle aktiv. Nedskrivninger af  
finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, indregnes i resultatop-
gørelsen.

Som hovedregel foretages nedskrivninger på finansielle aktiver på basis af 
en individuel vurdering af væsentlige finansielle aktiver, fx en væsentlig 
debitor eller en væsentlig obliga tionsinveste ring. Mens grupper af mindre 
væsent lige finansielle aktiver vurderes samlet for nedskrivningsbehov, fx 
debitorer eller andre finansielle aktiver med ensartet kreditrisiko.

Nedskrivning af finansielle 
aktiver er et valg mellem 
IAS 39 og IFRS 9 

Krav om nedskrivning,  
IAS 39

Objektive indikationer  
på værdiforringelse, 
IAS 39
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Hvis grundlaget for en tid ligere indregnet nedskrivning ikke længere er til 
stede, skal en tidligere foretaget nedskrivning tilbageføres. En tilbageførsel 
af nedskrivninger på finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris, 
kan ikke overstige den regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have 
haft, hvis nedskrivningen aldrig havde været foretaget. Tilbageførsler af 
tidligere foretagne nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen. 

Nedskrivning af finansielle aktiver – IFRS 9
Et valg af IFRS 9 til at udfylde lovens rammer for nedskrivninger af udlån og 
tilgodehavender vil være et valg af regnskabspraksis. Dette indebærer, at 
valget skal være systematisk og konsekvent og omfatte alle de områder, 
hvor anvendelse af nedskrivningsreglerne for finansielle aktiver er relevant. 
Et valg af IFRS 9 til fortolkning af lovens krav om nedskrivning af finansielle 
aktiver, der måles til amortiseret kostpris, vil derfor omfatte samtlige finan-
sielle aktiver, der er underlagt krav om nedskrivning. Det er således ikke 
muligt fx at vælge IFRS 9 til nedskrivning af tilgodehavender fra salg og tje-
nesteydelser og IAS 39 til nedskrivning af tilgodehavender hos tilknyttede 
virksomheder.

IFRS 9 indeholder en betydelig forskel til IAS 39 i forhold til, hvornår der skal 
ske nedskrivning på et udlån eller et tilgodehavende. I henhold til IFRS 9 skal 
der indregnes et forventet tab allerede ved lånets etablering (expected 
credit loss-model), mens der efter IAS 39 først skal indregnes et tab, når der 
er objektive indikationer på, at debitor ikke kan overholde sine betalingsfor-
pligtelser (incurred loss-model). Forskellen mellem IAS 39 og IFRS 9 kan 
illustreres således:

IAS 39 – incurred lossmodel
IFRS 9 – expected credit loss
model

Input Baseret på historiske og aktu-
elle informationer.

Baseret på historiske, aktuelle 
og fremtidige forventninger.

Indregning Indregning af tab når der fore-
ligger objektive indikationer på 
værdiforringelse.

Straksindregning af forventet 
tab, og indregning af tab som 
følge af en betydelig forøgelse 
af kreditrisikoen.

Måling En løbende vurdering, baseret 
på historiske informationer eller 
en generel nedskrivning til tab.

Mindst 12 måneders forventet 
tab indregnes i resultatopgørel-
sen. Der indregnes endvidere 
forventede tab i levetiden på 
grund af ændringer i kreditkva-
liteten i forhold til første indreg-
ning.

Bestemmelserne i IFRS 9 om værdiforringelse finder anvendelse på finan-
sielle aktiver, som måles til amortiseret kostpris. Herudover vil uigenkalde-
lige kredittilsagn, finansielle garantier, leasingtilgodehavender og kontrakt-
aktiver være omfattet, jf. IFRS 15. Ved anvendelsen af nedskrivningsmodel-

Tilbageførsel af 
 nedskrivning,  
IAS 39

Forskel mellem  
IAS 39 og IFRS 9 

Nedskrivning efter IFRS 9
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len efter IFRS 9 skal virksomheden enten anvende en simplificeret eller en 
generel model.

For tilgodehavender fra salg og kontraktaktiver, som ikke indeholder 
væsentlige finansieringselementer, anvendes den simplificerede model. 
Den simplificerede model kan også anvendes for tilgodehavender fra salg 
og kontraktaktiver, som indeholder væsentlige finansieringselementer, og 
for leasingtilgodehavender, hvis virksomheden i sin regnskabspraksis væl-
ger den simplificerede model. For alle andre finansielle aktiver, der måles til 
amortiseret kostpris, skal den generelle model anvendes. Et eksempel på et 
finansielt aktiv, hvor nedskrivninger skal opgøres efter den generelle model, 
er koncerninterne udlån, hvor det forventede tab på udlånet skal opgøres 
for en periode på mindst 12 måneder.

Forskellen mellem den generelle og den simplificerede model består i, at 
virksomheden ved den simplificerede model ikke løbende skal overvåge 
ændringer i tilgodehavendernes kreditkvalitet over tid.

Anvendelsesområde
Generel  
Model

Simplificeret 
Model

Kortfristet (under 12 måneder)

Tilgodehavender fra salg √

Kontraktaktiver √

Langfristet (over 12 måneder)

Tilgodehavender fra salg Valg af model

Kontraktaktiver Valg af model

Andre finansielle aktiver, som  
fx koncerninterne udlån,  
virksomhedsobligationer

Kredittilsagn/finansielle  
garantikontrakter

Leasingtilgodehavender Valg af model

For de fleste virksomheder er vurderingen af tab på tilgodehavender fra 
salg et centralt område. Ved anvendelse af den simplificerede model opgø-
res det samlede forventede kredittab på tilgodehavendet ved mislighol-
delse i hele tilgodehavendets levetid. Virksomheden skal således ikke 
løbende overvåge ændringer i tilgodehavendets kreditkvalitet over tid. 
IFRS 9 nævner specifikt en tabsmatrix som en mulighed til vurderingen af 
tab på tilgodehavender fra salg. En tabsmatrix anvender både historiske, 
aktuelle og fremadrettede oplysninger til at estimere det forventede kredit-
tab. Dette er gennemgået nærmere i nedenstående eksempel.

Simplificeret model,  
IFRS 9

√

√
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 Virksomhed A A/S opgør nedskrivninger på tilgodehavender fra 
salg efter IFRS 9. Virksomheden baserer den historiske rate for ned-
skrivninger på realiserede tab i det seneste regnskabsår. Den sam-
lede omsætning i 2021 udgjorde 32,5 mio. kr. Virksomhed A A/S 
konstaterede et tab på 250.000 kr. ud af de 32,5 mio. kr. Virksom-
hed A A/S forventer fremadrettet en yderligere nedskrivning på 
50.000 kr., som følge af de generelt pressede markedsvilkår, der 
forventes at påvirke betalingsevnen af virksomhedens kundeporte-
følje. Nedskrivningen er beregnet som den samlede forventede 
tabsrate i levetiden. Det forventede tab opgøres baseret på neden-
stående matrix:

Tidsperiode (dage) 030 3190 Over 90

Regnskabsmæssig værdi på tilgo-
dehavender (baseret på forfald) 800.000 kr. 200.000 kr. 50.000 kr.

Aldersfordeling af samlet salg i 
perioden (baseret på indbetaling) 25 mio. kr. 5 mio. kr. 2,5 mio. kr

Historisk rate for misligholdelse/
tab 1,0 % 5,0 % 10,0 %

Forventet fremadrettet rate for 
misligholdelse/tab 0,2 % 1,0 % 2,0 %

= Forventet tabsrate i  
levetiden = 1,2 % = 6,0 % = 12,0 %

Forventet tab i levetiden 9.600 kr. 12.000 kr. 6.000 kr.

2. Tilpas

3. Opdater

Nedskrivning

1. Start

 1. Start – Historisk rate: Den historiske rate opgøres baseret på 
historiske oplysninger for en given periode, eksempelvis et år. Peri-
oden skal være lang nok til at give tilstrækkelig information om til-
godehavender fra salg, nedskrivninger til tab, og konstaterede tab, 
men ikke så lang, at den påvirkes af for store markedsmæssige 
ændringer eller væsentlige ændringer i kundeporteføljen. Den 
historiske rate beregnes som konstaterede nedskrivninger fra salg i 
perioden divideret med aldersfordeling af indbetalinger fra salg i 
perioden. I ovenstående tilfælde er der konstateret et tab på 
250.000 kr. Eftersom nedskrivningen på et tidspunkt har været for-
falden med 0-30 dage, 31-90 dage og over 90 dage, anvendes de 
250.000 kr. i beregningen af alle tre perioder.

 2. Tilpas – Forventet fremadrettet rate: Ud over den historiske rate 
skal virksomheden tage stilling til, om der forventes yderligere tab 
på salget for den givne periode ved at overveje forhold som bl.a. 
ændringer i økonomiske, lovgivningsmæssige eller miljømæssige 
forhold, ændringer i eksterne markedsforhold, eller ændringer til 
kundeporteføljen. Den forventede fremadrettede rate er beregnet 
som forventet yderligere tab på salg i perioden divideret med 
aldersfordeling af salg i perioden. I ovenstående tilfælde forventes 

EKSEMPEL 
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der et yderligere tab på 50.000 kr. Eftersom det forventede tab på 
et tidspunkt forventes at være forfalden med 0-30 dage, 31-90 
dage og over 90 dage, anvendes de 50.000 kr. i beregningen af alle 
tre perioder.

 3. Opdater – Forventet tabsrate: Den forventede tabsrate beregnes 
som summen af den historiske rate og den forventede fremadret-
tede rate.

 Nedskrivning: Nedskrivningen beregnes ved at gange den forven-
tede tabsrate med den regnskabsmæssige værdi af tilgodehaven-
der.

Ved anvendelse af den generelle model skal der allerede ved første indreg-
ning indregnes et forventet tab, som efterfølgende skal revurderes på hver 
balancedag. Ved første indregning af finansielle aktiver, der skal nedskrives 
efter den generelle model, indregnes som udgangspunkt et 12-måneders 
forventet kredittab, opgjort på balancedagen (stade 1). Dette omfatter som 
udgangspunkt samtlige finansielle aktiver, der er omfattet af den generelle 
model, og som ikke har været udsat for en væsentlig forringelse af kredit-
kvaliteten.

Undtaget fra indregning efter den generelle model er erhvervede eller 
udstedte finansielle aktiver, der allerede er værdiforringede på tidspunktet 
for første indregning. Eksempler på undtagelser kan være et pantebrev, 
erhvervet til underkurs, fordi kreditkvaliteten er forringet siden udstedel-
sen eller et misligholdt lån, hvis vilkår efter genforhandlingen er ændret i en 
sådan grad, at det skal anses som et nyt lån. For disse aktiver beregnes ned-
skrivningen som den akkumulerede ændring i livslangt forventet kredittab, 
og der beregnes en kreditjusteret effektiv rente på aktivet.

Generel model, IFRS 9 
Første indregning
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 Den generelle  
nedskrivningsmodel
(første indregning)

Stade 1 Stade 2 Stade 3

Indregning af  
forventet kredittab  
pr. balancedagen

12 måneders  
forventet kredittab

Forventet kredittab  
i levetiden

Forventet kredittab  
i levetiden

Kriterie for indregning  
af forventet kredittab  

i levetiden

Ingen væsentlig  
forøgelse af kredit- 

risiko eller lav  
kreditrisiko på  
balancedagen

Væsentlig forøgelse  
af kreditrisikoen  

siden første  
indregning 

Væsentlig forøgelse  
af kreditrisikoen siden 

første indregning 
+

Kreditforringet  
(objektiv indikation på 

værdiforringelse)

Renteindtægter  
beregnes baseret på Effektiv rente på  

bruttotilgodehavende
Effektiv rente på  

bruttotilgodehavende

Effektiv rente på  
amortiseret kostpris  
(efter nedskrivning)

Ændring af kreditrisikoen  
siden første indregning

Væsentlig forøgelse  
af kreditrisiko?

Kreditforringet?

Hver balancedag revurderes det, hvorvidt kreditrisikoen på de pågældende 
aktiver (individuelt eller samlet for en gruppe af finansielle instrumenter, 
som har samme karakteristika relateret til kreditrisiko) er forøget væsent-
ligt siden første indregning. Det er ændringen i risikoen for misligholdelse, 
som skal vurderes, og ikke ændringen i størrelsen af det forventede kredit-
tab. Ved vurderingen af, hvorvidt risikoen for misligholdelse er forøget 
væsentligt, skal virksomheden vurdere relevante oplysninger om histori-
ske, aktuelle og fremtidige forhold.
• Hvis kreditrisikoen ikke er forøget væsentligt siden første indregning af 

aktivet, opgøres det forventede kredittab for de kommende 12 måne-
der på balancedagen (stade 1).

• Hvis kreditrisikoen er forøget væsentligt siden første indregning, skal 
nedskrivningen beregnes som det forventede kredittab i hele det finan-
sielle aktivs løbetid (stade 2). 

• Hvis der er objektive indikationer på, at aktivet er kreditforringet, jf. 
definitionen for værdiforringelse i IFRS 9, appendiks A, skal nedskriv-
ningen ligeledes beregnes som det forventede kredittab i hele det finan-
sielle aktivs løbetid (stade 3). 

Generel model, IFRS 9 
Efterfølgende måling

Forøget                                                                                              Forringet
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Nedskrivninger foretaget under stade 2 og 3 skal svare til det forventede 
kredittab med udgangspunkt i de på vurderingstidspunktet tilgængelige 
oplysninger om historiske, aktuelle og fremtidige forhold. Beregnings-
grundlaget for nedskrivningen af finansielle aktiver klassificeret som stade 
2 eller 3 adskiller sig fra det, der gælder på stade 1. Ved en væsentlig for-
øgelse af kreditrisikoen (overgang fra stade 1 til stade 2) opstår der en dob-
belt effekt ved, at risikoen for kredittab forøges, samtidig med at bereg-
ningsperioden udvides fra et forventet tab de kommende 12 måneder til et 
samlet forventet tab i hele det finansielle aktivs løbetid. En finansiel lavkon-
junktur, som ville kunne påvirke mange finansielle aktiver samtidigt, kan 
således medføre en markant forøgelse af behovet for nedskrivninger, mens 
det modsatte vil gøre sig gældende, når økonomien normaliseres igen.

Forventet kredittab er et sandsynlighedsvægtet skøn over kontantunder-
skud i det finansielle aktivs forventede levetid diskonteret med den effektive 
rente. Et kontantunderskud er forskellen mellem de pengestrømme, virk-
somheden skal modtage i henhold til kontrakten, og de pengestrømme, 
virksomheden forventer at modtage. Forventede kredittab måles på bag-
grund af de på vurderingstidspunktet bedst tilgængelige oplysninger om 
historiske, aktuelle og fremtidige forhold. De forventede kredittab skal tage 
højde for muligheden for, at der opstår et kredittab og muligheden for, at 
der ikke opstår et kredittab, selvom sandsynligheden er meget lav, for at 
der opstår et kredittab. Tidshorisonten for måling af de forventede kredit-
tab er den maksimale kontraktperiode, inkl. forlængelsesoptioner, hvor 
virksomheden er eksponeret for en kreditrisiko.

Hvis grundlaget for en tidligere indregnet nedskrivning ikke længere er til 
stede, og der er sket en væsentlig forbedring i kreditkvaliteten, skal ned-
skrivningen tilbageføres. En tilbageførsel af nedskrivninger på finansielle 
aktiver, der måles til amortiseret kostpris, kan ikke overstige den regn-
skabsmæssige værdi, som aktivet ville have haft, hvis nedskrivningen ikke 
havde været foretaget. Tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger 
indregnes i resultatopgørelsen.

Ændringsloven indeholder ingen overgangslempelser vedrørende over-
gang til anvendelse af nedskrivningsreglerne i IFRS 9. Anvendelse af ned-
skrivningsreglerne i IFRS 9 med tilbagevirkende kraft vil ofte blive påvirket 
af bagklogskabens klare lys, men kan også være ganske byrdefuldt. IFRS 9 
indeholder derfor også på dette område en mulighed for at indregne primo-
effekten af overgangen til IFRS 9 direkte på egenkapitalen i overgangsåret 
uden tilpasning af sammenligningstal.

Efter EY’s opfattelse antages det i praksis at være muligt at anvende samme 
overgangslempelse under loven, henset til at det kan være umuligt uden 
brug af bagklogskab (hindsight) at fremskaffe nødvendig information til at 
ændre regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft. Denne lempelse gæl-

Forventet kredittab,  
IFRS 9

Tilbageførsel af  
nedskrivning,  
IFRS 9

Overgangsregler

Som vi ser det
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der, uanset hvornår virksomheden ønsker at overgå til nedskrivningsreg-
lerne i IFRS 9.

20 .6 Ophør med indregning af finansielle aktiver
Ophør med indregning af et finansielt aktiv er aktuelt ved udløb, indfrielse 
eller et salg. I forbindelse med et salg skal det vurderes, om salget opfylder 
betingelserne for ophør med indregning.

Loven behandler ikke specifikt ophør med indregning af finansielle aktiver, 
og lovens krav skal derfor fortolkes med udgangspunkt i IAS 39. Reglerne i 
IAS 39 om ophør med indregning af et finansielt aktiv er illustreret i neden-
stående beslutningstræ.

Fortsæt med 
indregning af 

aktivitet

Er retten til penge- 
strømme fra aktivet udløbet?

Ophør med  
indregning af 

aktivitet

Er retten til pengestrømme fra aktivet 
overført?

Er virksomheden forpligtet til at 
overdrage pengestrømmene fra 

aktivet til en slutmodtager1?

Er fordele og risici i al  
væsentlighed overført?

Er fordele og risici i al  
væsentlighed bibeholdt?

Er kontrollen over aktivet  
eller dele heraf bibeholdt?

Fortsæt med indregning af den  
del af aktivet, som virksomheden  

fortsat er involveret i

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Start

Ja

1)  Virksomheden betragtes som forpligtet til at overdrage pengestrømme fra et finan-
sielt aktiv til en slutmodtager, hvis følgende tre forhold alle er opfyldt:
a)  Virksomheden er ikke forpligtet til at betale beløb til slutmodtageren, ud over 

hvad virksomheden opnår fra aktivet.
b)  Den forpligtende aftale forhindrer virksomheden i at sælge eller pantsætte aktiver 

ud over at stille aktivet som pant til slutmodtageren for skyldige pengestrømme.
c)  Virksomheden er forpligtet til at videresende eventuelle indbetalinger modtaget 

på vegne af slutmodtageren uden væsentlig ophold.
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De væsentligste risici og fordele relateret til tilgodehavender er normalt:
• Kreditrisiko
• Valutakursrisiko
• Forsinket betaling
• Anden prisrisiko.

Risici, der ikke skal indgå i vurderingen, er teknisk risiko, dvs. risikoen for fejl 
i det solgte produkt, og risikoen for returneringer. Dette skyldes, at disse 
risici er relateret til selve eksistensen af det finansielle aktiv frem for risici 
relateret til det finansielle aktiv.

Overdragelse af finansielle aktiver kan eksempelvis ske som led i en facto-
ringaftale eller i en repo-forretning. I en factoringaftale sælger virksomhe-
den fx debitorer til et factoringselskab, mens en repo-forretning betyder, at 
virksomheden fx sælger realkreditobligationer med en aftale om at købe 
dem tilbage på et fremtidigt tidspunkt. 

Tab i forbindelse med factoring skal indregnes på samme måde som tab på 
tilgodehavender fra salg og kan ikke modregnes i omsætningen.

Factoringaftale — ophør med indregning
 Global A/S sælger tilgodehavender fra salg udgørende 100 mio. kr. 
til et factoringselskab. Factoringselskabet betaler 95 mio. kr. for til-
godehavender og har ikke regres over for Global A/S, hvis kunderne 
ikke betaler. Reduktionen på 5 mio. kr. afspejler det forventede kre-
dittab.

 I forbindelse med overførelsen af tilgodehavender modtager debi-
torerne besked om, at betaling med frigørende virkning alene kan 
ske til factoringselskabet. 

 I dette eksempel har Global A/S:
• overført den kontraktlige ret til pengestrømme fra de pågæl-

dende debitorer, og
• overført alle væsentlige risici og fordele, idet factoringselskabet 

bærer udsving i pengestrømmene som følge af ændringer i 
kredit risikoen.   

 Global A/S skal derfor ophøre med at indregne de overførte debito-
rer og indregne et tab på 5 mio. kr.

Factoringaftale — ingen ophør med indregning
 Global A/S sælger tilgodehavender fra salg udgørende 100 mio. kr. 
til et factoringselskab. Det forventede kredittab på porteføljen 
udgør 5 %.

Factoringaftaler og  
repo-forretninger

EKSEMPEL 
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 Factoringselskabet betaler 90 mio. kr. for de pågældende debitorer 
i forbindelse med overdragelsen. I forbindelse med overførelsen af 
tilgodehavender modtager debitorerne besked om, at betaling med 
frigørende virkning alene kan ske til factoringselskabet. 

 Hvis debitorerne indbetaler mere end 90 mio. kr., betaler factoring-
selskabet det yderligere beløb til Global A/S. Samtidig har factoring-
selskabet regres over for Global A/S, hvis kunderne ikke betaler.

 I dette eksempel har Global A/S:
• overført den kontraktlige ret til pengestrømme fra de pågæl-

dende debitorer, og
• bibeholdt alle væsentlige risici og fordele, idet Global A/S bærer 

risikoen for udsving i pengestrømmene som følge af ændringer 
i kreditrisikoen.   

 Selvom Global A/S har overført rettighederne og dermed kontrollen 
til pengestrømmene, skal Global A/S derfor fortsætte med at ind-
regne de overførte debitorer og indregne en gældsforpligtelse på 
90 mio. kr. Dette skyldes, at Global A/S har bibeholdt alle væsent-
lige risici og fordele relateret til de overførte debitorer.

Repoforretning — ingen ophør med indregning
 Global A/S indgår en aftale om salg af 10-årige realkreditobligatio-
ner for 100 mio. kr. til banken den 1. november 2021, samtidig afta-
ler Global A/S at tilbagekøbe de solgte obligationer den 1. maj 2022 
til en pris på 102 mio. kr. Dette kaldes også en repo-forretning.

 Global A/S har bibeholdt alle væsentlige risici og fordele relateret til 
de solgte realkreditobligationer, som følge af, at tilbagekøbsprisen 
og tilbagekøbsdatoen er forudbestemt. Det betyder, at Global A/S 
skal fortsætte med at indregne de overdragne finansielle aktiver. 

 Den regnskabsmæssige behandling af de overdragne finansielle 
aktiver påvirkes ikke af den indgåede repo-forretning, medmindre 
banken har en ret til at videresælge eller pantsætte de pågældende 
finansielle aktiver. Er dette ikke tilfældet, skal Global A/S præsen-
tere de finansielle aktiver i balancen.

 De modtagne likvider fra overdragelsen af de finansielle aktiver den 
1. november 2021 skal indregnes sammen med en tilhørende finan-
siel forpligtelse. Den finansielle forpligtelse skal måles til amortise-
ret kostpris, hvorved forskellen mellem det modtagede provenu og 
tilbagekøbsprisen indregnes som en renteomkostning over aftalens 
løbetid.  Der skal ikke foretages nogen form for yderligere indreg-
ning af aftalen om tilbagekøb.

EKSEMPEL 
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Et alternativ til factoring i traditionel forstand er Supply Chain Financing 
(SCF), som er en særlig finansieringsform, der tager afsæt i virksomhedens 
værdikæde. Et typisk SCF-arrangement indgås mellem en køber, en bank og 
en leverandør, hvor køber er initiativtager – i modsætning til traditionel fac-
toring, hvor leverandøren er initiativtager i forhold til at finansiere sine til-
godehavender. Formålet med et SCF-arrangement er, at leverandøren hur-
tigere kan modtage betaling, samtidig med at køber potentielt kan få samme 
eller måske endda længere betalingsfrist. Se mere om den regnskabsmæs-
sige behandling af SCF-arrangementer i afsnit 14.9 Andre praktiske klassifi
kationsudfordringer.

20 .7 Særligt om gældseftergivelser
Som udgangspunkt vil en långivers gældseftergivelse følge lovens alminde-
lige regler om nedskrivning af finansielle aktiver, der måles til amortiseret 
kostpris. En långivers gældseftergivelse indregnes derfor som hoved regel i 
resultatopgørelsen. 

Ydes en gældseftergivelse derimod af en långiver, der er nærtstående til 
låntager, agerer långiver sandsynligvis ikke som en uafhængig ekstern 
modpart. I sådanne tilfælde skal den regnskabsmæssige effekt af en gælds-
eftergivelse indregnes direkte i egenkapitalen.

I vurderingen af ovenstående skal der efter EY’s opfattelse lægges vægt på, 
om gælds eftergivelsen ydes på armslængdevilkår, dvs. om gældseftergivel-
sen også ville kunne være opnået med virksomhedens øvrige eksterne kre-
ditorer, eller om gældseftergivelsen alene er gennemført, fordi der er tale 
om en nærtstående relation. 

For en nærtstående långiver kan en gældseftergivelse til en virksomheds-
deltager medføre, at der afgangføres egenkapital, svarende til udlodning af 
udbytte. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens notat om koncerntilskud m.v., 
at hvis en dattervirksomhed eftergiver et tilgodehavende til et andet kon-
cernselskab, vil dette selskabsretligt blive sidestillet med en udlodning af 
andre værdier end kontanter – med den konsekvens, at der skal udarbejdes 
vurderingsberetning.

Eftergives et tilgodehavende hos en virksomhedsdeltager, som er en nært-
stående part, reduceres tilgodehavendet, og der foretages en tilsvarende 
forøgelse af kapitalandelene i den pågældende virksomhed. Kapitalande-
lene med tillæg af den eftergivne gældsforpligtelse skal løbende vurderes 
for eventuelt nedskrivningsbehov.

Se mere i afsnit 31.9 Særligt om koncerntilskud.

Supply Chain Financing

Hovedregel

Undtagelse

Som vi ser det

Kan også medføre krav om 
vurderingsberetning

Er långiver tillige  
virksomhedsdeltager
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20 .8 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS
Virksomheder i regnskabsklasse B-D kan i stedet for at følge bestemmel-
serne i § 37, stk. 1-4, vælge at anvende IFRS som godkendt af EU for så vidt 
angår indregning og måling samt præsentation og oplysninger af finansielle 
aktiver og forpligtelser.  

Det er ikke muligt at tilvælge IFRS-reglerne til indregning og måling af finan-
sielle aktiver og forpligtelser og samtidig alene anvende lovens oplysnings-
krav for finansielle aktiver og forpligtelser. Tilvælges indregning og måling 
af finansielle instrumenter efter IFRS, skal alle gældende præsentations- og 
oplysningskrav vedrørende finansielle instrumenter i IFRS opfyldes, eksem-
pelvis p.t. IFRS 7 og IFRS 13.

Det er heller ikke muligt at tilvælge enkeltbestemmelser fra IFRS-reglerne, 
bortset fra nedskrivningsreglerne i IFRS 9, jf. afsnit 20.5. Vælges regn-
skabsmæssig behandling for finansielle instrumenter i overensstemmelse 
med IFRS som godkendt af EU, skal reglerne anvendes konsekvent for alle 
finansielle aktiver og forpligtelser, herunder også afledte finansielle instru-
menter. 

Tilvalgsmuligheden er dynamisk i forhold til gældende IFRS-regler. Det 
betyder, at hvis EU godkender nye eller ændrede IFRS-regler vedrørende 
finansielle instrumenter, gældende for det pågældende regnskabsår, så 
gælder disse regler også for virksomheder, der har tilvalgt regnskabsmæs-
sig behandling efter IFRS i medfør af § 37, stk. 5.  

Hvis virksomheden vælger at behandle finansielle instrumenter regnskabs-
mæssigt i henhold til IFRS som godkendt af EU, skal dette specifikt oplyses 
i anvendt regnskabspraksis, ligesom beskrivelsen af anvendt regnskabs-
praksis skal afspejle den valgte praksis. Der skal ikke gives særlige oplysnin-
ger om tilvalget i ledelses- eller revisionspåtegning, da valgmuligheden føl-
ger af lovens bestemmelser. 

Den regnskabsmæssige behandling af finansielle instrumenter ved tilvalg af 
IFRS for finansielle instrumenter, jf. § 37, stk. 5, er ikke behandlet yderli-
gere i denne publikation. Der henvises i stedet til EY’s International GAAP,  
for en detaljeret beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af finan-
sielle instrumenter under IFRS.  

20 .9 Præsentation og oplysninger
Finansielle aktiver og finansielle forpligtelser skal modregnes i balancen 
når, og kun når, begge følgende betingelser er opfyldt: 
• Virksomheden har modregningsadgang.
• Virksomheden har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at 

afregne beløbene netto eller har til hensigt at realisere finansielle akti-
ver og finansielle forpligtelser samtidigt.

§ 37, stk. 5

Også præsentations- og 
oplysningskrav efter IFRS

Dynamisk IFRS-tilvalg

Anvendt regnskabspraksis 
skal tilpasses

Modregning af finansielle 
aktiver og finansielle  
forpligtelser
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De anførte modregningskriterier medfører, at modregning af finansielle 
aktiver og finansielle forpligtelser kun kan præsenteres modregnet i be -
grænset omfang. Der kan eksempelvis ikke ske modregning af indestående 
og gæld i samme pengeinstitut, medmindre virksomheden har såvel ret til 
som til hensigt at afregne gæld og indestående samtidig.

Modregningsadgang kan være baseret på en juridisk aftale, der giver mulig-
hed for modregning af alle finansielle instrumenter, uanset forfald, i tilfælde 
af at en af parterne ikke kan overholde aftalen som følge af konkurs eller lig-
nende.

En modregningsadgang, der alene bliver aktuel som følge af konkurs eller 
lignende, berettiger ikke til modregning i balancen.

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der rede gø res for anvendte 
indregningskriterier og måle grund lag for finansielle aktiver. Redegørelsen 
skal indeholde forudsætningerne for de valgte beregningsmetoder, herun-
der oplysning om værdiansættelsesmetoder og centrale forudsætninger, 
hvor relevant. 

Er regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter efter IFRS som 
godkendt af EU tilvalgt i overensstemmelse med § 37, stk. 5, skal det speci-
fikt fremgå af anvendt regnskabspraksis, ligesom anvendt regnskabsprak-
sis skal afspejle den valgte praksis.

Ved måling af finansielle aktiver til dagsværdi skal der i noterne gives oplys-
ninger om de anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved bereg-
ning af dagsværdien, når denne ikke opgøres på grundlag af observationer 
på et aktivt marked. Der skal desuden gives oplysninger om de centrale for-
udsætninger, som er anvendt ved beregningen. Se mere herom i afsnit 5.8 
Præsentation og oplysning.

For alle finansielle aktiver, der måles til dagsværdi, uanset niveau i dagsvær-
dihierarkiet, gælder nedenstående oplysningskrav:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret.
• Ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørel-

sen (urealiserede værdireguleringer).

Begrebet ”kategori” er ikke defineret i loven, men skal forstås som de akti-
ver eller forpligtelser, som det på grund af fælles karakteristika vil være 
naturligt at vurdere samlet. 

Oplysningerne om ændringer i dagsværdierne har til formål at give regn-
skabsbrugerne et indblik i, hvordan de urealiserede værdireguleringer 
påvirker årets resultat.

Oplysning i anvendt 
 regnskabspraksis,  
§ 53

Regnskabsmæssig  
behandling efter IFRS  
skal specifikt oplyses

Oplysningskrav om værdi-
ansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger, 
§§ 53 og 58 a, stk. 2

Oplysningskrav,  
§ 58 a, stk. 1

Opdeling i kategorier
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For yderligere om dette oplysningskrav henvises til afsnit 5.8 Præsentation 
og oplysninger.

Der skal for regnskabsklasse B, C og D gives oplysninger om indregnede 
aktiver, som virksomheden ikke har den juridiske ejendomsret til, herunder 
med oplysning om den regnskabsmæssige værdi. 

Oplysningskravet kan eksempelvis omfatte solgte tilgodehavender (facto-
ring), som fortsat er indregnet i balancen, fordi der eksisterer en ikke-ube-
tydelig restrisiko. Der skal gives oplysninger om den regnskabsmæssige 
værdi af solgte tilgodehavender, der er indregnet i balancen.

Hvis finansielle aktiver klassificeres som langfristede aktiver, skal der for 
virksomheder i regnskabsklasse C og D udarbejdes anlægsnote for disse 
aktiver. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har langfristede finansielle 
aktiver, som måles til kostpris, amortiseret kostpris eller indre værdi, og 
hvor de pågældende finansielle aktiver er målt til en højere værdi end 
dagsværdien, skal give oplysning om aktivernes dagsværdi, den indregnede 
værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger. 

Såvel dagsværdien som den regnskabsmæssige værdi kræves oplyst. Dags-
værdien skal beregnes efter lovens dagsværdihierarki i § 37, stk. 1. Hvis der 
ikke kan beregnes en pålidelig dagsværdi, kan oplysningskravet ikke opfyl-
des. Her bør det i stedet oplyses, at dagsværdien ikke kan beregnes. Denne 
oplysning er især relevant, hvis der er en formodning om, at den regnskabs-
mæssige værdi overstiger dagsværdien.

Oplysningerne for ensartede grupper af langfristede finansielle aktiver kan 
gives samlet, medmindre separat oplysning er nødvendig for forståelsen. 

Endelig skal der gives oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til 
grund for antagelsen om, at den regnskabsmæssige værdi forventes gen-
indvundet. 

§§ 60 og 90 a

Anlægsnote,  
§ 88

§ 88 b
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Kapitel 21  
Finansielle forpligtelser

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Hovedregel for finansielle 
 forpligtelser

Ved første indregning: Kostpris 
Efterfølgende: Amortiseret kostpris

Undtagelse: 
Finansielle  for pligtelser, der 
 indgår i en  handelsbeholdning

Ikke relevant

Dagsværdi

Undtagelse: 
Effektivt sikrede finansielle  
forpligtelser

Dagsværdi som valgmulighed, jf. § 37 a

Indregning, måling samt præsen
tation og oplysninger i overens
stemmelse med gældende IFRS

Valgmulighed, jf. § 37, stk. 5, hvis alle finansielle instru-
menter konsekvent behandles efter IFRS

Ved første indregning måles finansielle forpligtelser til kost pris.

Efterfølgende måling af finansielle forpligtelser, der ikke er afledte finansielle instrumenter, skal ske til  
amortiseret kost pris, medmindre finansielle forpligtelser indgår i en handels beholdning, hvilket sjæl-
dent forekommer i praksis.

Finansielle forpligtelser kan vælges målt til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstru-
ment.

Ikke-finansielle forpligtelser omfatter typisk gæld til offentlige myndigheder og medarbejderforpligtel-
ser og skal måles til netto realisationsværdi eller kapitalværdi.

Alle værdireguleringer skal som hovedregel indregnes i re sul tat op gø rel sen. Der gælder dog særlige 
regler for sikringstransaktioner.  
 

21 .1 Fortolkningsbidrag
Bestemmelserne i loven for indregning og måling af finansielle forpligtelser 
tager udgangspunkt i de grund læg gen de regler i IAS 39 Financial Instru
ments: Re cog ni tion and Measurement. Med hensyn til klassifikation af 
gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter tager loven udgangspunkt 
i IAS 32 Financial Instruments: Presentation. 

IFRS 9 Financial Instruments, der ved regnskabsaflæggelse efter IFRS har 
afløst IAS 39 og som er trådt i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 

IFRS 9 kan som udgangs-
punkt ikke anvendes som 
fortolkningsbidrag
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2018 eller senere, kan anvendes til fortolkning af lovens bestemmelser i 
den udstrækning, standardens bestemmelser ikke er i konflikt med lovens 
ordlyd. For finansielle forpligtelser skal IAS 39 dog fortsat anvendes som 
lovens primære fortolkningsgrundlag.

Loven indeholder i § 37, stk. 5, mulighed for fuld anvendelse af IFRS for 
finansielle instrumenter. Hvis dette valg er foretaget, skal IFRS 9 anvendes 
i sin helhed. Se mere herom i afsnit 20.8 Regnskabsmæssig behandling 
efter IFRS.

21 .2 Indhold og definition
For definitionen af finansielle instrumenter generelt samt opdelingen og 
forskellene mellem primære og afledte finansielle instrumenter henvises til 
kapitel 20 Finansielle aktiver. Der er i loven indarbejdet en generel de finition 
af finansielle for plig tel ser. 

Finansielle forpligtelser er efter loven forpligtelser i form af:
• Aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredje-

mand.
• Aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tred-

jemand på vilkår, der kan være ugunstige.

Finansielle forpligtelser omfatter dermed en stor del af virksom hedens for-
pligtelser, herunder kreditorer, banklån, finansielle leasingforpligtelser, 
realkreditlån m.v. 

Forpligtelser, som udspringer af love m.v., er ikke omfattet af defini tionen af 
finansielle forpligtelser. Ikke-finansielle forpligtelser omfatter eksempelvis 
gæld til offentlige myndigheder, såsom momsgæld, skyldig A-skat og andre 
medarbejderforpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser. Ikke-finansiel le 
forpligtelser præsenteres typisk i balancen som ”Anden gæld”.

Sondringen mellem finansielle og ikke-finansielle forpligtelser er vigtig, idet 
såvel indregning som måling er væsentlig forskellig. Finansielle forpligtelser 
måles efter kravene for finansielle instrumenter (IAS 39), mens ikke-finan-
sielle forpligtelser måles efter kravene for hensatte forpligtelser (IAS 37), 
indkomstskatter (IAS 12) og medarbejderforpligtelser (IAS 19). 

For yderligere om indregning og måling af ikke-finansielle forpligtelser hen-
vises til kapitlerne 26, 27 og 32 i denne publikation. 

21 .3 Klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter
Loven indeholder ingen entydig stillingtagen til, hvorvidt kravene i IAS 32 
om klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter skal 
finde anvendelse under loven. 

Definition af finansielle 
forpligtelser

Ikke-finansielle 
 forpligtelser
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Hidtil har dansk regnskabslovgivning været baseret på en juridisk/selskabs-
retlig fortolkning af, hvad der skal klassificeres som egenkapital i modsæt-
ning til IAS 32, der tager udgangspunkt i indhold og realia. I bemærknin-
gerne til § 11 i lov nr. 738 af 1. juni 2015 anfører lovgiver, at det vil være 
naturligt at anvende IAS 32 til klassifikation af gælds- og egenkapitalinstru-
menter.   

På grundlag af ønsket om en IFRS-tilpasning af loven og lovbemærkningen 
til § 11, bør IAS 32 efter EY’s opfattelse anvendes til fortolkning af, hvad der 
skal klassificeres som henholdsvis gælds- og egenkapitalinstrumenter. 

Efter IAS 32 defineres gældsinstrumenter henholdsvis egenkapitalinstru-
menter således: 

 En kontraktlig forpligtelse til at overdrage likvide beholdninger eller 
et andet finansielt aktiv eller udveksle finansielle aktiver eller for-
pligtelser på potentielt ugunstige betingelser.

 Enhver kontrakt, som repræsenterer en andel af den forskelsværdi, 
der fremkommer, når man fra alle virksomhedens aktiver trækker 
alle dens forpligtelser.

Generelt kan et instrument alene klassificeres som egenkapital, hvis udste-
deren af instrumentet har en ubetinget ret til at undgå afregning i kontan-
ter eller i et andet finansielt instrument, eller hvis afregning skal ske i egne 
egenkapitalinstrumenter. I sidstnævnte tilfælde skal der være tale om en 
udveksling af et fast beløb i kontanter for et fast antal egne egenkapitalin-
strumenter. I alle andre tilfælde vil klassifikationen være et gældsinstru-
ment.

Ovenstående definitioner kan have relevans for klassifikation af gæld og 
egenkapital i visse virksomhedstyper som fx interessentskaber, komman-
ditselskaber og andelsselskaber. Dette har særligt betydning, når virksom-
hedsejere i henhold til aftale har mulighed for at hæve eller udlodde inde-
ståender på egenkapitalkonti, uden at virksomhedens ledelse kan mod-
sætte sig. I sådanne tilfælde vil der i henhold til IAS 32 være tale om et 
gældsinstrument.

Derudover kan anvendelse af IAS 32 til klassifikation af gæld og egenkapi-
tal også få betydning for klassifikationen af en række finansielle instrumen-
ter som konvertible lån, warrants, put-optioner, præferenceaktier m.v. samt 
en eventuel forpligtelse til tilbagekøb af egne aktier.

Nedenfor gives en række eksempler, hvor der enten kan være forskelle mel-
lem loven og IFRS, eller hvor der i praksis kan være udfordringer i sondrin-
gen mellem gælds- og egenkapitalinstrumenter.

Som vi ser det

Definitionen på et  
gældsinstrument

Definitionen på et  
egenkapitalinstrument

En god grundregel for 
klassifikation af gæld  
og egenkapital

Betydning for visse  
virksomhedstyper

Betydning for  
visse finansielle  
instrumenter 
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Ansvarlig lånekapital eller mezzaninkapital
Anvendelse af ansvarlig lånekapital eller mezzaninkapital hænger ofte sam-
men med ønsket om at kunne etablere en indskudskapital, der er lettere at 
tilbagebetale end virksomhedskapital. Kreditor afgiver til bage trædelse i 
forhold til virksomhedens andre kreditorer og mod tager enten renter eller 
andet afkast, fx baseret på virk som hedens opnåede resultater. Tilbagebe-
taling af ansvarlig lånekapital eller mezzanin kapital kan ske uden at være 
bundet af de selskabsretlige regler om fx kapitalnedsættelse og selskabsop-
løsning.

Ansvarlig lånekapital og mezzaninkapital kan derfor alene kategoriseres 
som en finansiel forpligtelse. 

Det følger desuden af § 23, stk. 2, at der ikke uden videre kan oprettes nye 
hoved- og romertalsposter i balancen. Ansvarlig lånekapital skal derfor ind-
regnes som langfristede eller kortfristede finansielle forpligtelser afhængig 
af lånebetingelserne. De særlige vilkår, der gælder for disse finansielle for-
pligtelser, skal oplyses i noterne, jf. § 93, stk. 3. Ønsker virk somheden at 
give oplysning om virk som hedens samlede ansvarlige kapital, må det ske 
som en noteoplysning.

Andelsforeningers medlemskapital
Loven indeholder ingen specifikke krav til indregning og præsentation af 
andelsvirksomheders medlemskapital. Medlems kapital i andelsvirksom-
heder er i praksis ofte præsenteret som egenkapital. 

Klassifikation af andelsforeningernes medlemskapital som en forpligtelse 
eller egenkapital afhænger af det regelsæt, der ligger til grund for andels-
foreningens etablering, herunder andelshavernes rettigheder og forpligtel-
ser. 

Efter IFRIC 2 Members’ Shares in Cooperative Entities and Similar Instru
ments skal medlemmernes indestående i en andelsforening anses som en 
forpligtelse, hvis medlemmet selvstændigt kan kræve tilbagebetaling. Efter 
IFRIC 2 kan medlemskapital alene klassificeres som egenkapital, hvis virk-
somhedens ledelse har en ubetinget ret til at nægte tilbagebetaling af med-
lemmets indestående, eller hvis til bagebetaling ubetinget forhindres af ved-
tægter, lov eller andet. 

Klassifikationen som forpligtelse eller egenkapital må derfor baseres på en 
nærmere analyse af den enkelte virksomheds vedtægter eller lignende.

Tilsvarende betragtninger gælder sandsynligvis også en række K/S- og I/S-
virksomheder dels vedrørende klassifikationen mellem forpligtelser og 
egenkapital og dels tilsvarende klassifikationen under aktiver i ejervirksom-
hederne, hvor klassifikationen som forpligtelse eller egenkapital kan have 
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indflydelse på, om aktivet skal præsenteres som kapitalandele eller tilgode-
havende.

Det er EY’s opfattelse, at nuværende præsentation af andelsforeningers 
medlemskapital som egenkapital fortsat kan anvendes for virksomheder, 
der aflægger årsrapport efter loven. Det anbefales dog at supplere anvendt 
regnskabspraksis med yderligere oplysninger om egenkapitalens sammen-
sætning, herunder oplysninger om eventuelle virksomhedsspecifikke bin-
dinger og/eller udlod nings mulig heder. 

Konvertible lån
Loven indeholder ingen specifikke krav til indregning af konvertible forplig-
telser. Et konvertibelt lån indeholder ud over et lån enten en ret til at tegne 
nye kapitalandele i en virksomhed (warrant) eller en option til at købe alle-
rede udstedte kapitalandele i en virksomhed (en konverteringsret). 

Først skal det afklares, om der er tale om et sammensat finansielt instru-
ment, dvs. om instrumentet indeholder flere komponenter. Derefter skal 
det afklares, om konverteringsretten opfylder definitionen på at være et 
egenkapitalinstrument eller alternativt udgør et afledt finansielt instru-
ment, der indregnes i balancen til dagsværdi med værdiregulering i resul-
tatopgørelsen.

Dagsværdien af en konverteringsret, der opfylder definitionen på et egen-
kapitalinstrument, indregnes på egenkapitalen adskilt fra lånet. Den reste-
rende del af kostprisen på lånet indregnes ved første indregning som en 
finansiel forpligtelse og danner samtidig grundlag for den efterfølgende 
amortisering af lånet.

Dagsværdien af en konverteringsret, som ikke opfylder definitionen på et 
egenkapitalinstrument, skal udskilles og indregnes særskilt med værdiregu-
lering over resultatopgørelsen. 

Tegningsrettigheder
Loven indeholder ingen specifikke krav til den regnskabsmæssige behand-
ling af tegningsrettigheder. Loven må dog også for tegningsrettigheder 
antages at være tilpasset kravene for klassifikation i IAS 32.

Tegningsrettigheder skal afhængigt af vilkårene i aftalen enten behandles 
som egenkapitalinstrumenter eller som et afledt finansielt instrument.

Tegningsrettigheder skal regnskabsmæssigt behandles som et afledt finan-
sielt instrument, medmindre de særlige kriterier for egenkapitalklassifika-
tion er opfyldt, dvs. udgør et afledt finansielt instrument, som kun vil blive 
afregnet af udstederen ved at udveksle et fast beløb i kontanter eller andre 
finansielle aktiver mod et fast antal af egne egenkapitalinstrumenter.

Som vi ser det
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Konsekvensen er, at tegningsrettigheder enten skal måles til dagsværdi 
med værdiregulering over resultatopgørelsen (gældsinstrumenter), eller at 
dagsværdien på tidspunktet for aftaleindgåelse indregnes direkte på egen-
kapitalen (egenkapitalinstrumenter). Tegningsrettigheder, der indregnes 
på egenkapitalen, skal i modsætning til tegningsrettigheder, der klassifice-
res som afledte finansielle instrumenter, ikke efterfølgende værdireguleres 
til dagsværdi.

Indtil tegningsrettigheden udnyttes, skal virksomheden give oplysninger 
om den mulige fremtidige tegning af egenkapitalinstrumenter, så regn-
skabsbrugerne forstår indvirkningen af de udstedte tegningsrettigheder. 
Disse oplysninger kan eksempelvis omfatte udnyttelseskurs, samlet virk-
somhedskapital, som kan tegnes, m.v.

Efter EY’s opfattelse kan og skal tegningsrettigheder alene klassificeres 
som egenkapital, når udnyttelsen af tegningsretten medfører udveksling af 
et fast kontant beløb mod et fast antal aktier. Herudover er det et krav, at 
tegningsretten bruttoafregnes ved udveksling af kontanter mod egenkapi-
talinstrumenter. I alle andre scenarier skal tegningsrettigheder regnskabs-
mæssigt behandles som et afledt finansielt instrument.

Forudbetalinger for fremtidige kapitalforhøjelser
Kapitalejere kan ved indgåelse af aftaler om warrants eller aktieoptioner 
blive afkrævet at skulle indbetale kontanter til virksomheden forud for 
udstedelse af de egentlige egenkapitalinstrumenter, typisk aktier eller 
anparter.

Afgørende for klassifikationen af sådanne forudbetalinger er indbetalerens 
mulighed for at kunne kræve tilbagebetaling i kontanter eller andre finan-
sielle aktiver, fx hvis en udstedelse af egenkapitalinstrumenter er betinget 
af en række fremtidige begivenheder. I sådanne tilfælde vil klassifikationen 
være gældsinstrumenter. Alternativt, hvis indbetaler ikke har nogen mulig-
hed for at kræve tilbagebetaling, indregnes forudbetalingen som en egen-
kapitaltransaktion.

Præferenceaktier
Præferenceaktier kan ligeledes medføre en række udfordringer i forhold til 
klassifikationsspørgsmålet. 

At instrumentet er benævnt aktier, har i en række tilfælde under den hidti-
dige lov medført klassifikation som egenkapital, uanset at realia i instru-
mentets vilkår ofte trækker i retning af en finansiel forpligtelse. I praksis 
anvendes præferenceaktier ofte ved finansiering via industriudviklings-
fonde m.fl. I koncernregnskaber vil klassifikationen få større betydning og 
fokus nu, hvor minoritetsinteresser skal præsenteres som en del af koncer-
nens egenkapital. 

§ 93, stk. 2

Som vi ser det



392 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Kapitel 21 Finansielle forpligtelser 

Præferenceaktier indeholder ofte vilkår, der muliggør, at kapitalejeren kan 
få tilbagebetalt sin investering typisk med tillæg af en minimumsforrent-
ning, og dermed opfyldes reelt definitionen på en finansiel gældsforplig-
telse.

Præferenceaktier kan dog indeholde forskellige yderligere rettigheder og 
forpligtelser. Ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om gælds- eller egen-
kapitalinstrumenter, kræver IAS 32, at udstederen vurderer de specifikke 
rettigheder og forpligtelser, tilknyttet præferenceaktien, for at afklare klas-
sifikationen som gælds- eller egenkapitalinstrument.

IAS 32 skelner mellem instrumenter, som er obligatorisk indløselige, eller 
andre instrumenter, hvor indløsning kan ske efter kapitalejerens valg.

En præferenceaktie udgør et gældsinstrument, når aktien:
• stiller krav om obligatorisk indløsning af udstederen for et fast eller 

bestemmeligt beløb til en fast eller bestemmelig dato, og
• giver ejeren ret til at kræve, at udstederen indløser instrumentet til eller 

efter en bestemt dato for et fast eller bestemmeligt beløb.

Dette skyldes, at udstederen har en kontraktlig forpligtelse eller potentiel 
forpligtelse til at afregne i kontanter eller andre finansielle aktiver til ejeren 
af præferenceaktierne.  

Denne forpligtelse elimineres ikke af udstederens manglende evne til at ind-
løse præferenceaktien, når udsteder er kontraktligt forpligtet til at gøre det, 
uanset om det skyldes manglende midler, lovbestemte begrænsninger eller 
utilstrækkelige resultater eller reserver.

Hvis en præferenceaktie er udstedt på betingelser, som gør den obligatorisk 
indløselig efter kapitalejerens valg, men udbytte kun udbetales på udstede-
rens skøn, er det kun det beløb, der kan kræves indløst, der udgør et gælds-
instrument. Dette medfører krav om opdeling af instrumentet, hvorefter 
det indløselige beløb anses for at være et gældsinstrument, mens restbelø-
bet klassificeres som et egenkapitalinstrument. Et eventuelt obligatorisk 
udbytte vil også udgøre et gældsinstrument. 

21 .4 Første indregning af finansielle forpligtelser
Finansielle forpligtelser måles til kost pris ved første indregning i balancen, 
dvs. som of test på trans aktionstidspunktet.

I kostprisen for finansielle forpligtelser fragår omkostninger, der direkte kan 
henføres til optagelse af lånet.

Reglerne kan illustreres ved følgende eksempel:

Kostpris,  
§ 36
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Lånoptagelse
 Global A/S har 1. januar 2021 optaget et real kreditlån på nominelt 
10,0 mio. kr. med en fast ren te på 6 %. Lånet udbetales til kurs 96, 
og med fradrag af låneomkostninger udgør det modtagne netto -
prove nu 9,5 mio. kr. Ved første indregning skal lånet således ind-
reg nes som en finansiel for plig telse på 9,5 mio. kr.  

 Låneomkostninger og kurstab ved lånoptagelsen på 0,5 mio. kr. kan 
ikke indregnes som et aktiv og afskrives over lånets løbetid, ligesom 
det ikke kan om kost nings føres ved lånoptagelsen. De skal til gen-
gæld amortiseres over lånets løbetid.  

Omkostninger til etablering af pant
Ved omkostninger til etablering af pant, herunder virksomhedspant, skal 
det vurderes, hvorvidt beløbet skal indregnes som et fradrag i forpligtelsen 
eller som en omkostning. 

Efter EY’s opfattelse skal omkostninger til etablering af et pant som hoved-
regel indregnes som et fradrag i den finansielle forpligtelse. Hvis et aktiv 
erhverves med en tilhørende lånoptagelse, og der etableres en pantsæt-
ning i aktivet i tilknytning hertil, kan der argumen teres for, at omkostninger 
til etablering af pantet knytter sig direkte til lånoptagelsen og dermed kan 
indregnes som et fradrag i forpligtelsen. Alternativt vil der være tale om en 
omkostning, der indregnes i resultatopgørelsen. Indregning som aktiv tilla-
des ikke, da aktiver ikke antages at få en højere værdi ved optagelse af lån.

Omkostninger til etablering af trækningsret
Omkostninger, der er afholdt til etablering af en trækningsret, fx en kasse-
kredit, hvor trækningsretten endnu ikke er udnyttet, kan, hvis trækningsret-
tens senere udnyttelse anses som sandsynlig, indregnes som en forudbe-
talt omkostning under periodeafgrænsningsposter i aktiverne. Når træk-
ningsretten udnyttes, indregnes omkostningerne som en transaktionsom-
kostning i kostprisen på lånet og amortiseres over lånets løbetid.   

21 .5 Efterfølgende måling
Efter første indregning måles finansielle for plig telser enten til dagsværdi 
eller til amortiseret kostpris. Alle værdireguleringer skal som hovedregel 
indregnes i resultat opgørelsen. Der er dog sær lige regler for regnskabs-
mæssig sikring, jf. kapitel 22 Afledte finansielle instrumenter.

EKSEMPEL 

Som vi ser det
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Finansielle forpligtelser skal løbende måles til a mor ti seret kostpris bortset 
fra forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finan-
sielle in stru menter. Reglerne for klassifikation af finansielle for pligtelser til 
brug for måling kan sam men fat tes således:

NejJa

Ja

Dagsværdi Amortiseret 
kostpris

Indgår i en handels- 
beholdning eller er afledte  
finansielle instrumenter?

Finansiel forpligtelse? 

 

I ikke-finansielle virksomheder vil finansielle for plig tel ser sædvanligvis ikke 
indgå i en handelsbeholdning, hvor for det vurderes, at hovedreglen for 
finansielle for plig tel ser, bortset fra afledte finansielle in stru men ter, i prak-
sis er amortiseret kostpris.

Finansielle forpligtelser eller bestanddele heraf, hvis dagsværdi er effektivt 
sikret af et sikringsinstrument, kan, uanset lovens hovedregel om måling af 
finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, måles til dagsværdi. Se 
mere herom i afsnit 22.8 Måling af sikrede aktiver og forpligtelser. 

For nærmere beskrivelse af principperne for opgørelse af dagsværdi henvi-
ses til kapitel 5 Dagsværdimåling.

21 .6 Metoder til måling
Amortiseret kostpris
Begrebet amortiseret kostpris stammer fra IAS 39. Amortiseret kostpris 
defineres i lo ven som kostpris ved første indregning med:
• Fradrag af afdrag
• Tillæg eller fradrag af den akkumulerede forskel mellem det op rin de ligt 

indregnede beløb og det beløb, der forfalder ved udløb
• Tillæg eller fradrag som følge af ændringer i de forventede penge-

strømme.

Den grundlæggende tanke er, at kurstab eller kurs ge vinst inkl. trans-
aktionsomkostninger på et fastforrentet lån i forhold til nominel værdi er 
udtryk for rente og derfor skal for deles over løbetiden og indregnes i re sul-
tat op gø rel sen som en finansiel indtægt eller omkostning.

Amortiseringen beregnes sædvanligvis på basis af en konstant effektiv 
rente, dvs. ud fra en finansiel beregning med renters rente. I praksis kan 

Hovedregel: 
Amortiseret kostpris

Effektivt sikrede finansielle 
forpligtelser kan måles til 
dagsværdi,  
§ 37 a

Inspiration fra  
IAS 39 

Kurstab og -gevinst 
 fordeles over løbetid
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det, hvis det ikke har væsentlig effekt på årsregnskabet, formentlig ske ud 
fra en mere forenklet me tode, hvor beløbet fordeles lineært over perioden.

Anvendelse af amortiseret kostpris kan illustreres ved at fortsætte eksem-
plet med Global A/S’ lånoptagelse:

Lånoptagelse – fortsat
 Global A/S har den 1. januar 2021 optaget et obligationslån på 
no mi nelt 10,0 mio. kr. med en fast rente på 6 %, der betales årligt og 
forfalder den 31. december. Lånet er et annuitetslån, der forfalder 
med årlige afdrag frem til den 31. december 2025. Låneprovenuet 
udgør netto 9,5 mio. kr. Den effektive ren te på lånet kan beregnes 
til ca. 7,91 %. Hvis amortiseringen beregnes med denne rente, kan 
rente og den finansielle forpligtelse i resultatopgørelse og ba lance 
beregnes således efter metoden:

kr . Resultatopgørelse Balance

År

Nominel 
rente  

(6 % p.a.)
Amortise

ring

Rente i alt 
(effektiv 
rente) Kostpris Afdrag

Amortise
ring

Amortiseret 
forpligtelse  

i alt

9.500.000 9.500.000

2021 -600.000 -151.858 -751.858 9.500.000 -1.773.964 151.858 7.877.894

2022 -493.562 -129.917 -623.480 9.500.000 -1.880.402 129.917 6.127.409

2023 -380.739 -104.203 -484.941 9.500.000 -1.993.226 104.203 4.238.386

2024 -261.144 -74.294 -335.438 9.500.000 -2.112.820 74.294 2.199.860

2025    -134.375    -39.728    -174.103 9.500.000 -2.239.588 39.728 0

 -1.869.820   -500.000  -2.369.820

Ovenstående tal er beregnet som angivet nedenfor:
• Nominel rente = nominelle værdi x fast rente
• Amortisering = rente i alt - nominel rente
• Rente i alt = kostpris x effektiv rente
• Kostpris = låneprovenuet
• Amortiseret forpligtelse i alt = kostpris + afdrag + amortisering (balance)

Som det fremgår, bliver kurstabet på 0,5 mio. kr. indregnet over perio den 
som en renteomkostning, så det bliver den effektive rente, der afspejles i 
resultatopgørelsen. Amortiseringsbeløbet og derved den samlede rente-
om kostning falder over perioden, fordi den beregnede amortiserede for-
pligtelse falder, hvorved renteberegningsgrundlaget også  falder.

Princippet om amortiseret kostpris har størst indvirkning på lang fristede 
lån. For variabelt forrentede lån og for kort friste de gældsforpligtelser vil 
amor ti se ret kostpris i mange tilfælde ikke have nogen væsentlig indflydelse 
på årsregnskabet, idet der sjældent er væsentlig forskel mellem kost pris og 
nominel værdi.

EKSEMPEL 
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Ændringer i de forventede pengestrømme
Ved anvendelse af amortiseret kostpris skal nutidsværdien af de fremtidige 
pengestrømme, tilbagediskonteret med den effektive rente, til enhver tid 
svare til den regnskabsmæssige værdi. Ændringer i de forventede penge-
strømme kan derfor enten:
• Påvirke den effektive rente. Under denne metode genberegnes den 

effektive rente baseret på de nye forventede pengestrømme og den 
eksisterende regnskabsmæssige værdi fastholdes, eller

• Påvirke resultatopgørelsen ved at indregne nutidsværdien af ændrin-
gerne i de forventede pengestrømme som et tab eller en gevinst i resul-
tatopgørelsen. Under denne metode vil den regnskabsmæssige værdi 
svare til nutidsværdien af de forventede penge strømme diskonteret 
med den oprindelige effektive rente.

Valg mellem de ovenstående to metoder beror på typen af ændringer til de 
forventede pengestrømme. 

IAS 39 sondrer mellem:
• Ændringer i markedsvariabler, eksempelvis renten på et variabelt for-

rentet lån.
• Ændringer i ikke-markedsvariabler, såsom den tidsmæssige placering 

og størrelsen af de forventede pengestrømme. Disse ændringer omfat-
ter eksempelvis ændringer i forventningerne til udnyttelse af en førtidig 
indfrielsesoption.

Ændring i markedsvariabler
Ændringer i markedsvariabler som rentesatser, valutakurser, aktie- og 
råvarepriser eller en udsteders kreditværdighed medfører en justering til 
den effektive rente. Denne form for ændringer i de fremtidige penge-
strømme amortiseres over forpligtelsens resterende løbetid og vil derfor 
ikke medføre en indregning af et tab eller gevinst i resultat opgørelsen. 

Ved første indregning af en finansiel forpligtelse kan den effektive rente 
enten beregnes baseret på den aktuelle markedsrente (spot) eller den aktu-
elle forward rentekurve. I praksis anvendes ofte den aktuelle markedsrente 
(spot). 

Ændring i markedsvariabler
 Global A/S har den 1. januar 2021 optaget et 3-årigt banklån på 
nominelt 10,0 mio. kr. med en variabel rente baseret på CIBOR 6, 
der forfalder halvårligt den 30. juni og 31. december. Lånet er et 
stående lån med forfald den 31. december 2023. Global A/S har 
afholdt transaktionsomkostninger på 0,5 mio. kr. Låneprovenuet 
udgør netto 9,5 mio. kr., inkl. transaktionsomkostninger.

EKSEMPEL 
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 Følgende rentesatser er anvendt i eksemplet:

Periode
1 . januar  

2021
31 . december 

2021

1. januar til 30. juni 2021 1,5225 % 1,8250 %

1. juli til 31. december 2021 1,6549 % 2,4003 %

1. januar til 30. juni 2022 1,9668 % 2,5118 %

1. juli til 31. december 2022 2,3677 % 2,5829 %

1. januar til 30. juni 2023 2,6763 % 2,8469 %

1. juli til 31. december 2023 2,9734 % 3,0817 %

 Amortiseringstillægget på lånet er beregnet til ca. 1,72 %. 

 Hvis den amortiserede kostpris opgøres på grundlag af spotrenten, 
kan rente og amortiseret forpligtelse i resultatopgørelse og balance 
den 1. januar 2021 beregnes således:

kr . Resultatopgørelse Balance

År
Nominel 

rente
Amortise

ring

Rente i alt 
(effektiv 
rente) Kostpris Ydelse

Amortise
ring

Amortiseret 
forpligtelse  

i alt
9.500.000 0

2021 -152.250 -163.825 -316.075 9.500.000 -152.250 163.825 9.663.825
2022 -152.250 -166.650 -318.900 9.500.000 -152.250 166.650 9.830.475
2023  -152.250  -169.525  -321.775 9.500.000 -10.152.250 169.525 0

 -456.750  -500.000  -956.750

 På grundlag af den ændrede spotrente kan rente og amortiseret 
forpligtelse i resultatopgørelse og balance den 1. januar 2022 
beregnes således:

kr . Resultatopgørelse Balance

År
Nominel 

rente
Amortise

ring

Rente i alt 
(effektiv 
rente) Kostpris Ydelse

Amortise
ring

Amortiseret 
forpligtelse  

i alt
9.500.000 0

2022 -251.180 -166.650 -417.830 9.500.000 -251.180 166.650 9.830.475
2023  -251.180  -169.525  -420.705 9.500.000 -10.251.180 169.525 0

 -502.360  -336.175  -838.535
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Ovenstående tal er beregnet som angivet nedenfor:
• Nominel rente = nominelt lån x variable rente
• Amortisering = amortiseret forpligtelse i alt primo x amortiserings-

tillæg
• Rente i alt = nominel rente + amortisering
• Kostpris = låneprovenuet
• Ydelse = nominel rente
• Ydelse (ved indfrielse af lån) = nominel rente + nominelt lån
• Amortiseret forpligtelse i alt = kostpris + amortisering

Ændringer i ikkemarkedsvariabler
Ændres de forventede fremtidige pengestrømme på et eksisterende lån 
som følge af ikke-markedsvariabler, skal den eksisterende effektive rente 
fastholdes. Sådanne ændringer i de forventede fremtidige pengestrømme 
skal i stedet påvirke den regnskabsmæssige værdi af den indregnede for-
pligtelse, ligesom et tab eller en gevinst skal indregnes i resultatopgørelsen. 
Den typiske form for ændring i ikke-markedsvariabler er relateret til førti-
dige indfrielsesoptioner eller lån, som er indekseret, fx i forhold til udviklin-
gen i EBITDA.

 Global A/S har den 1. januar 2021 optaget et 3-årigt banklån på 
nominelt 10,0 mio. kr. med en årlig fast rente på 7 %, der forfalder 
den 31. december. Lånet er et stående lån, der forfalder den 
31. december 2023. Global A/S har mulighed for at indfri lånet hver 
den 30. juni og 31. december. Låneprovenuet udgør 9,5 mio. kr. 
efter fradrag af transaktionsomkostninger på 0,5 mio. kr.

 Den effektive rente kan beregnes til 8,97 %, svarende til summen af 
den faste rente på 7 % og et amortiseringstillæg på 1,97 %. Baseret 
på den effektive rente kan renteomkostningen og amortiseret for-
pligtelse i resultatopgørelse og balance den 1. januar 2021 bereg-
nes til:

kr . Resultatopgørelse Balance

År
Nominel 

rente
Amortise

ring

Rente i alt 
(effektiv 
rente) Afdrag Ydelse

Nominel 
forpligtelse

Amortiseret 
forpligtelse  

(i alt)
Primo 10.000.000 9.500.000
2021 -700.000 -152.565 -852.565 0 -700.000 10.000.000 9.652.565
2022 -700.000 -166.257 -866.257 0 -700.000 10.000.000 9.818.822
2023    -700.000   -181.178    -881.178 -10.000.000 -10.700.000 0 0

 -2.100.000   -500.000  -2.600.000 -12.100.000

 Den 31. december 2021 vurderer ledelsen, at Global A/S vil indfri 
lånet den 30. juni 2022 som følge en forøget likviditet. Ændringen i 
de forventede pengestrømme medfører, at ledelsen i årsregnskabet 

EKSEMPEL 
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for 2021 skal indregne et tab på 252.956 kr. under de finansielle 
poster. Tabet kan beregnes på følgende måde:

kr . 31 . december 2021
Regnskabsmæssige værdi 31. december 2021 før 
regulering 9.652.565

Nutidsværdi af revurderede forventede pengestrømme 
(10.350.000 / (1 + 8,97 % / 2)) 9.905.521

Tab som følge af ændringer i forventede penge-
strømme -252.956

 Renteomkostningen i 2022 vil dermed udgøre 444.479 kr. 
(9.905.521 x (8,97 % / 2)), svarende til halvårlig nominel rente på 
350.000 kr. og et amortiseringstilæg på 94.479 kr., der medfører, at 
gælden udgør 10.000.000 kr. på tidspunktet for forventet indfrielse.

21 .7 Ophør med indregning af finansielle forpligtelser og modifikation af 
låneaftaler
Ved indfrielse af lån skal konstaterede kurstab eller kursgevinster samt 
omkostninger til indfrielse af lånet som hovedregel indregnes i resultatop-
gørelsen som en finansiel post, idet lånet ophører med at være indregnet i 
balancen. 

Hvis virksomheden foretager en låneomlægning, skal der tages stilling til, 
om der regnskabsmæssigt vil være tale om:
• Et nyt lån (væsentligt forskellige betingelser)
• En modifikation af det oprindelige lån.

Optages et nyt lån, eller gennemføres en låneomlægning, hvor lånebetin-
gelserne for det nye lån er væsentligt forskellige fra det oprindelige lån, 
anses lånet som et nyt lån. Optagelsen af det nye lån skal regnskabsmæs-
sigt behandles som et ophør af det oprindelige lån og indregning af et nyt 
lån.

Betingelserne på det nye og det oprindelige lån anses for væsentligt forskel-
lige, hvis nutidsværdien af det nye låns pengestrømme afviger mere end 
10 % fra nutidsværdien af det eksisterende låns pengestrømme. Ved tilba-
gediskonteringen af begge låns pengestrømme anvendes den effektive 
rente på det eksisterende lån. 

IAS 39 stiller endvidere krav om, at långiveren fysisk skal være den samme. 
Kravet synes efter lovens bestemmelser at være noget formalistisk, hvorfor 
et skift af realkredit- eller pengeinstitut efter loven ikke i sig selv udgør en 
væsentlig ændring, hvis ellers de nævnte betingelser er opfyldt. Det anta-
ges dog, at der vil være krav om, at det oprindelige og det nye lån er samme 
lånetype, eksempelvis realkreditlån.

Hovedregel

Nyt lån

Hvornår er der tale om  
en modifikation af det 
oprindelige lån?
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Ud over ovenstående kvantitative vurdering skal ændringer i lånets kvalita-
tive forhold ligeledes overvejes ved vurdering af, om der er tale om en modi-
fikation eller en indfrielse:
• Ændring af lånets valuta.
• Ændring af renteberegningsgrundlag, fx en ændring fra fast til variabel 

rente eller vice versa.
• Indarbejdelse af konverteringselementer.
• Væsentlige ændringer i covenants.
• Forpligtelsen kan indfries førtidigt til nominel værdi uden væsentlig bod 

ved genforhandling af lånet, hvilket dog har den konsekvens, at det nye 
lån får en rentesats, som svarer til markedsrenten på tidspunktet for 
genforhandling.

• Forpligtelsen var på tidspunktet for genforhandling tæt på udløb, og det 
genforhandlede lån blev forlænget i en væsentlig tillægsperiode, som 
resulterer i, at rentesatsen på det genforhandlede lån svarer til den gæl-
dende markedsrente på tidspunktet for genforhandling.

Optages et nyt lån, eller gennemføres en låneomlægning, hvor lånebetin-
gelserne på det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra det oprindelige lån, 
skal kostprisen for det nye lån opgøres ved at tilbagediskontere penge-
strømmene på det nye lån med den effektive rente på det oprindelige lån. I 
nutidsværdien af det nye låns pengestrømme fratrækkes endvidere direkte 
låneomkostninger, der kan henføres til optagelse af det nye lån. Forskellen 
mellem den regnskabsmæssige værdi af det oprindelige lån og kostprisen 
på det nye lån skal indregnes i resultatopgørelsen. Dette følger af modellen 
i IFRS 9, som er illustreret i nedenstående eksempel.

Modifikation af låneaftale 
 Global A/S har den 1. januar 2021 optaget et 5-årigt banklån på 
nominelt 400,0 mio. kr. med en årlig fast rente på 6 %, der forfalder 
årligt den 31. december. Lånet er et stående lån, der forfalder den 
31. december 2025. Låneprovenuet udgør 385,0 mio. kr. efter fra-
drag af transaktionsomkostninger på 15,0 mio. kr. Den effektive 
rente kan beregnes til 6,91 %, svarende til summen af den faste 
rente på 6 % og et amortiseringstillæg på 0,91 %. 

 Baseret på den effektive rente kan renteomkostningen og den 
amortiserede forpligtelse i resultatopgørelse og balance den 1. 
januar 2021 beregnes til:

Kvalitative forhold

Modifikation af  
det oprindelige lån, 
IFRS 9

EKSEMPEL 
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t .kr . Resultatopgørelse Balance
Penge-

strømme

År
Nominel 

rente
Amorti
sering

Rente  
i alt 

(effektiv 
rente) Afdrag Ydelse

Normal 
forplig

telse
Amorti
sering

Amorti
seret 

forplig
telse  
i alt

Penge
strømme

Primo 400.000 385.000 385.000

2021 -24.000 -2.613 -26.613 0 -24.000 400.000 2.613 387.613 -24.000

2022 -24.000 -2.794 -26.794 0 -24.000 400.000 2.794 390.407 -24.000

2023 -24.000 -2.986 -26.986 0 -24.000 400.000 2.986 393.393 -24.000

2024 -24.000 -3.193 -27.193 0 -24.000 400.000 3.193 396.586 -24.000

2025     -24.000       -3.414      -27.414 -400.000  -424.000 0 3.414 0 -424.000

 -120.000    -15.000   -135.000   520.000

 Lånet bliver genforhandlet i år 2. Global A/S skal som følge af gen-
forhandlingen ikke betale renter i år 3 og 4. Lånet forlænges med 2 
år og skal være fuldt indbetalt den 31. december 2027. Fra 2025 
udgør den nominelle rente 10 % p.a. Långiver opkræver 2 mio. kr. til 
dækning af omkostninger for at genforhandle lånet. 

 For at vurdere, hvordan lånet skal behandles regnskabsmæssigt, 
skal Global A/S tage stilling til, om der er tale om et nyt lån eller en 
modifikation af det eksisterende lån, ved at sammenholde nutids-
værdien af det nye låns pengestrømme med nutidsværdien af det 
eksisterende låns pengestrømme, ved at anvende den effektive 
rente på det eksisterende lån: 

t .kr .
31 . december 

2022
Nutidsværdi eksisterende lån: Regnskabsmæssig værdi 
31. december 2022 før regulering (amortiseret forpligtelse 
31. december 2022) 390.407
Nutidsværdi nyt lån (anvendelse af den effektive rente på det 
eksisterende lån) (0/(1+6,91 %)^1) + (0/(1+6,91 %)^2) + 
(-40.000/(1+6,91 %)^3) + (-40.000/(1+6,91 %)^4) +  
(-440.000/(1+6,91 %)^5) 378.349

Transaktionsomkostninger 2.000
Nutidsværdi nyt lån inkl. transaktionsomkostninger  
(378.349 + 2.000) 380.349
Procentmæssig forskel mellem oprindeligt lån og modificeret 
lån ((390.406 – 380.349) / 380.349) x 100 2,644 %
Modifikationsgevinst, som indregnes i resultatopgørelsen 
(390.406 – 378.349) 12.058
Ny regnskabsmæssig værdi (amortiseret forpligtelse 1. januar 
2022) (378.349 – 2.000) 376.349

 Eftersom den procentmæssige forskel mellem det oprindelige lån 
og det modificerede lån udgør under 10 %, vurderes det nye lån ikke 
at være væsentlig forskellig fra det oprindelige lån. Ændringen i de 
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forventede pengestrømme indregnes under finansielle poster i 
resultatopgørelsen som en modifikationsgevinst. Den justerede 
effektive rente, der skal anvendes fremadrettet fra og med 2023 
udgør på trods af en nominel rentestigning fra 6 % til 10 % fortsat 
7,03 % i forhold til tidligere 6,91 %. Denne stigning i den effektive 
rente skyldes alene transaktionsomkostninger i forbindelse med 
modifikationen på lånet. På grundlag af de ændrede lånevilkår kan 
rente og amortiseret forpligtelse i resultatopgørelse og balance 
beregnes således:

t .kr . Resultatopgørelse Balance

Penge-
strøm-

me

År
Nominel 

rente
Amorti
sering

Rente  
i alt 

(effektiv 
rente) Gevinst Afdrag Ydelse

Normal 
forplig

telse
Amorti
sering

Amorti
seret 

forplig
telse  
i alt

Penge
strøm

me

Primo 400.000 385.000 385.000

2021 -24.000 -2.613 -26.613 0 -24.000 400.000 2.613 387.613 -24.000

2022    -24.000      -2.794    -26.794 0    -24.000 400.000       2.794 390.407 -24.000

-48.000 -5.407 -53.406 -48.000 5.406

Ny 
primo 376.349 0

2023 0 -26.465 -26.465 12.058 0 0 400.000 26.464 402.814 0

2024 0 -28.325 -28.325 0 0 400.000 28.325 431.139 0

2025 -40.000 9.683 -30.317 0 -40.000 400.000 -9.683 421.456 -40.000

2026 -40.000 10.364 -29.636 0 -40.000 400.000 -10.364 411.092 -40.000

2027    -40.000     11.092     -28.909                -400.000  -440.000 0 -11.092 0 -440.000

 -168.000    -29.058   -197.058     12.058  -568.000

 Ovenstående tal er beregnet som angivet nedenfor:
• Nominel rente = nominelt lån x nominel rente
• Amortisering = rente i alt  nominel rente
• Rente i alt = amortiseret forpligtelse x effektiv rente
• Ydelse = nominel rente
• Ydelse (ved indfrielse af lån) = nominel rente + nominelt lån
• Amortiseret forpligtelse (primo) = nominel forpligtelse – trans-

aktionsomkostninger
• Amortiseret forpligtelse = Amortiseret forpligtelse primo året + 

amortisering (balance) + afdrag.
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Som et alternativ til låneomlægning efter modellen i IFRS 9, som ovenstå-
ende eksempel illustrerer, kan også den hidtidige praksis efter IAS 39 
anvendes til fortolkning af loven. Efter modellen i IAS 39 skal kurstab eller 
-gevinster ved omlægningen ikke indregnes i resultatopgørelsen, men de 
videreføres i stedet i den amortiserede kostpris for det nye lån, når låneom-
lægningen betragtes som en modifikation af det oprindelige lån. Efter 
IAS 39 indregnes der således ikke noget i resultatopgørelsen som følge af 
låneomlægningen. Låneomkostningerne ved omlægningen amortiseres 
ligeledes over det nye låns løbetid, som det også er tilfældet efter modellen 
i IFRS 9.  

Hvis en virksomhed frivilligt vælger at fortolke loven ud fra IFRS 9, jf. mulig-
heden i § 37, stk. 5, kan modellen efter IAS 39 ikke anvendes ved en låne-
omlægning.

Erhvervsstyrelsen har ikke taget officiel stilling til anvendelse af henholds-
vis IAS 39 og IFRS 9 vedrørende låneomlægninger, men det er EY’s opfat-
telse, at begge modeller kan anvendes under loven. Der vil være tale om et 
valg af regnskabspraksis, som skal anvendes konsistent for alle lignende 
fremtidige transaktioner, og som skal omtales i beskrivelsen af anvendt 
regnskabspraksis.

21 .8 Særligt om gældseftergivelser
Som udgangspunkt vil gældseftergivelser hos låntager følge lovens hoved-
regel for ophør med indregning af finansielle forpligtelser. Det betyder, at 
for en gældseftergivelse, der ydes på armslængdevilkår, skal den regn-
skabsmæssige værdi af den eftergivne gældsforpligtelse, indregnes som en 
gevinst i resultatopgørelsen. 

Hvis en gældseftergivelse ydes på grund af en relation til en nærtstående 
part som fx en virksomhedsdeltager eller et koncernforhold, skal gevinsten 
indregnes direkte på egenkapitalen, svarende til andre transaktioner med 
kapitalejere. 

I vurderingen af, hvilken regnskabsmæssig behandling der skal anvendes, 
skal der efter EY’s opfattelse lægges vægt på, om trans aktionen gennem-
føres på armslængdevilkår, herunder skal det vurderes, om virksomhedens 
øvrige eksterne kreditorer tilsvarende ville have ydet en gældseftergivelse 
uden samtidig at være nærtstående part til låntager. 

Se mere i afsnit 31.9 Særligt om koncerntilskud.

Modifikation af  
det oprindelige lån, 
IAS 39

Som vi ser det

Hovedregel

Undtagelse

Som vi ser det
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21 .9 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS
Virksomheder kan i stedet for at følge bestemmelserne i § 37, stk. 1-4, 
vælge konsekvent at anvende IFRS som godkendt af EU for så vidt angår 
indregning, måling, præsentation og oplysninger af finansielle aktiver og 
forpligtelser, herunder også afledte finansielle instrumenter. 

Et tilvalg af § 37, stk. 5, gælder alle virksomhedens finansielle instrumen-
ter. Se mere herom i afsnit 20.8 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS. 

21 .10 Præsentation og oplysninger
Finansielle forpligtelser og finansielle aktiver skal modregnes i balancen 
når, og kun når, begge følgende betingelser er opfyldt: 
• Virksomheden har modregningsadgang.
• Virksomheden har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at 

afregne beløbene netto eller har til hensigt at realisere finansielle for-
pligtelser og finansielle aktiver samtidigt.

De anførte modregningskriterier medfører, at finansielle forpligtelser og 
finansielle aktiver kun i sjældne tilfælde kan præsenteres modregnet. Der 
kan eksempelvis ikke ske modregning af tilgodehavende og gæld med 
samme modpart, medmindre virksomheden har såvel en aftalemæssig ret 
til som til hensigt at afregne samtidig.

Modregningsadgang kan være baseret på en juridisk aftale, der giver mulig-
hed for modregning af alle finansielle instrumenter, uanset forfald, i tilfælde 
af at en af parterne ikke kan overholde aftalen som følge af konkurs eller lig-
nende.

En modregningsadgang, der alene bliver aktuel som følge af konkurs eller 
lignende berettiger ikke til modregning i balancen.

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der rede gø res for  anvendte 
indregningskriterier og måle grund lag for finansielle forpligtelser, ligesom 
redegø rel sen skal indeholde oplysninger om værdiansættelsesmetoder, 
hvor relevant.

For alle finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi, uanset hvilket 
niveau i dagsværdihierarkiet forpligtelserne tilhører, gælder nedenstående 
oplysningskrav:
►• Dagsværdien ultimo regnskabsåret.
• Ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørel-

sen (urealiserede værdireguleringer).

Begrebet ”kategori” er ikke defineret i loven, men skal forstås som de akti-
ver eller forpligtelser, som det på grund af fælles karakteristika vil være 
naturligt at vurdere samlet. For finansielle forpligtelser vil det være afgø-
rende, om forpligtelserne har de samme karakteristika. 

§ 37, stk. 5

Modregning af finansielle 
forpligtelser og finansielle 
aktiver

Oplysning i anvendt 
 regnskabspraksis,  
§ 53

Oplysningskrav,  
§ 58 a, stk. 1

Opdeling i kategorier
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Oplysningerne om ændringer i dagsværdierne har til formål at give regn-
skabsbrugerne et indblik i, hvordan de urealiserede værdireguleringer 
påvirker årets resultat. 

Ved måling af finansielle forpligtelser til dagsværdi skal afsnittet om anvendt 
regnskabspraksis indeholde oplysning om anvendte værdiansættelsesmo-
deller og -teknikker ved beregning af dagsværdien, når denne ikke opgøres 
på grundlag af observationer på et aktivt marked. Der skal desuden i års-
regnskabet gives oplysninger om de centrale forudsætninger, som er 
anvendt ved beregningen. Se mere om ovenstående oplysningskrav i afsnit 
5.8 Præsentation og oplysninger.

Virksomheder i regnskabsklasse B skal oplyse om den andel af den samlede 
gæld, der forfalder til betaling mere end fem år efter balancetidspunktet. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal for hver post under finansielle 
forpligtelser angive den del, der forfalder til betaling mere end fem år efter 
balancetidspunktet. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har optaget lån mod udstedelse 
af konvertible gældsbreve, skal for hvert lån angive det udestående beløb, 
ombytningskursen, den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele og 
eventuelle øvrige rettigheder, som er knyttet hertil. Oplysningerne skal 
også gives for hver eventuel øvrig rettighed udstedt af virksomheden, som 
vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalan-
dele i virksomheden. 

Oplysningskravet omfatter alle værdipapirer og rettigheder, herunder også 
optioner og warrants udstedt til ledelse og medarbejdere i egenkapitalba-
serede aktievederlæggelsesprogrammer. Oplysningerne skal gives pr. pro-
gram og skal som minimum indeholde oplysning om:
• Antallet af potentielle kapitalandele/aktier, der gives ret til 
• Udnyttelseskursen
• Fristen for udnyttelsen
• Eventuelle betingelser for udnyttelsen. 

Har en kreditor tilkendegivet at ville træde tilbage til fordel for alle virksom-
hedens andre kreditorer med henblik på dækning for deres tilgodehavender 
i virksomheden, skal der for hver forpligtelse, som er omfattet af tilbage-
trædelsen, oplyses det udestående beløb, tidspunktet for forfald og eventu-
elle særlige vilkår for tilbagetrædelsen. Kravet omfatter alene generelle 
ordninger, hvor en kreditor står tilbage for alle andre kreditorer, dvs. alle 
væsentlige kreditorer, nuværende såvel som fremtidige. Oplysningskravet 
gælder for regnskabsklasse C og D.

Oplysningskrav om værdi-
ansættelsesmetoder og 
centrale forudsætninger,
§§ 53 og 58 a, stk. 2

Notekrav,  
§ 63

Notekrav,  
§ 92

Oplysningskrav om  
konvertible obligationer, 
warrants og optioner,  
§ 93, stk. 1 

Oplysningskrav om  
options- og warrants- 
ordninger til medarbejdere  
og ledelse,  
§ 93, stk. 2 

Oplysningskrav om  
ansvarlig lånekapital,  
§ 93, stk. 3 
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Afledte finansielle instrumenter

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om indregning af afledte 
finansielle  instrumenter

Ikke relevant

Ja

Måling Dagsværdi

Mulighed for anvendelse af regn
skabsmæssig sikring Ja

Indregning, måling samt 
 præsentation og oplysninger i 
overensstemmelse med IFRS

Valgmulighed, jf. § 37, stk. 5, hvis alle finansielle  
instrumenter konsekvent behandles efter IFRS

Ved første indregning skal afledte finansielle instrumenter måles til kost pris, hvilket i praksis ofte vil 
være 0 kr.

Afledte finansielle instrumenter, herunder finansielle sikringstransaktioner, skal efter første  ind regning 
al tid måles til dagsværdi. Efterfølgende værdireguleringer indregnes som hovedregel i resultat opgørel-
sen sam tidig med det sikrede, medmindre lovens regler om pengestrømssikring anvendes. I sådanne 
tilfælde indregnes værdireguleringer på sikringstransaktioner midlertidigt i egenkapitalen, indtil det 
sikrede indregnes i årsregnskabet.  
 

22 .1 Fortolkningsbidrag
Bestemmelserne i loven for indregning og måling af afledte  finansielle 
instrumenter tager udgangspunkt i de grund læg gen de regler i IAS 39 
Financial Instruments: Re cog ni tion and Measurement.

IFRS 9 Financial Instruments, der har afløst IAS 39, kan anvendes til fortolk-
ning af lovens bestemmelser i den udstrækning, standardens bestemmel-
ser ikke er i konflikt med lovens ordlyd. I praksis betyder dette, at klassifika-
tionen af finansielle aktiver og forpligtelser og regnskabsmæssig sikring 
fortsat foretages med udgangspunkt i IAS 39, mens lovens rammebestem-
melser rummer mulighed for at anvende nedskrivningsreglerne (expected 
credit loss) for udlån og tilgodehavender i IFRS 9. For nærmere om denne 
valgmulighed se afsnit 20.9 Præsentation og oplysninger. Herudover er 
visse bestemmelser i IFRS 9 fundet egnet til at udfylde § 37 a, for så vidt 
angår dagsværdisikring af ikke-finansielle aktiver og forpligtelser. I praksis 
vil § 37 a primært være relevant til sikring af værdien af råvarer, herunder 

IFRS 9 kan anvendes til  
fortolkning på udvalgte 
områder
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for en række ”commodity”-varer. Udvidelsen af anvendelsesområdet for 
§ 37 a forventes derfor at få begrænset effekt.

Loven indeholder også i § 37, stk. 5, en valgmulighed, der tillader fuld 
anvendelse af IFRS for finansielle instrumenter. Dette valg medfører, at 
IFRS 9 anvendes i sin helhed. Se mere om denne tilvalgsmulighed i afsnit 
20.8 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS.

22 .2 Indhold og definition
Lovens krav om indregning af afledte finansielle instrumenter har be tydning 
for de underliggende registreringssystemer og for ret nings gange, idet der 
stilles store krav til de lø ben de registreringer og til virksomhedens doku-
mentation.

Lovens bestemmelser kræ ver stor grad af sammenhæng mellem virksom-
hedens risikostyring og regn skabs afl æg gel sen. I mange virksomheder stil-
les systemmæssige krav til opgørelse af dags  værdi og til håndtering af sik-
ringstransaktioner. Systemmæssige krav skal i størst muligt omfang forank-
res i organisa tionen, så økonomi afdelingen, finans afdelingen og de kom-
mercielle for ret nings områder har en  fælles forståelse for konse kvenserne 
af anvendelse af afledte finansielle instrumenter både regn  skabsmæssigt 
og strategisk.

For definitionen af finansielle instrumenter, herunder afgrænsning af 
afledte finansielle instrumenter i forhold til primære finansielle instrumen-
ter, henvises til afsnit 20.2 Indhold og definition.

Virksomheder indgår i stigende omfang kontrakter om fremtidig køb af 
råvarer, eksempelvis el- og oliekontrakter eller andre ”råvarer”. Den regn-
skabsmæssige behandling af sådanne kontrakter afhænger af kontraktens 
indhold og muligheder, herunder særligt den forventede afregnings metode.

Kontrakter, der alene kan opfyldes ved fysisk levering af de under liggende 
varer, anses som gensidig bebyrdende aftaler og er ikke omfattet af defini-
tionen på et finansielt instrument og skal derfor ikke indregnes i balancen, 
før den fysiske levering sker, og fordele og risici vedrørende de underlig-
gende varer er overgået til modparten. 

Kontrakter, der alene kan opfyldes ved kontant differenceafregning, og 
hvor kontraktens modpart, fx en finansiel virksomhed, ikke er i stand til at 
foretage en fysisk levering af de underliggende varer, skal altid indregnes i 
balancen som et afledt finansielt instrument.

Ud over de fysiske og finansielle kontrakter findes der kontrakter, hvor der 
både gives mulighed for valg mellem fysisk levering og kontant difference-
afregning. Den regnskabsmæssige behandling for disse kontrakter afhæn-
ger af ledelsens hensigt med den enkelte kontrakt.

Mulighed for fuld  
anvendelse af  
reglerne i IFRS 9

Definitioner

Afgrænsning til  
fysiske kontrakter

Fysiske kontrakter

Finansielle kontrakter

Kontrakter med mulighed 
for både fysisk og  finansiel 
afregning
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Udgangspunktet er, at kontrakter, hvor der er mulighed for kontant diffe-
renceafregning, skal indregnes i balancen som et afledt finansielt instru-
ment, dvs. til dagsværdi. Kontrakter, der kan opfyldes ved fysisk levering, 
men som indeholder en option på kontant differenceafregning, kan i visse 
tilfælde behandles som en gensidig bebyrdende aftale – dvs. som en fysisk 
kontrakt, jf. undtagelsen i § 37, stk. 3.

Loven indeholder en undtagelse for be hand lingen af sådanne råvarebase-
rede kontrakter fra indregning i balancen, hvis de opfylder følgende krite-
rier:
• Kontrakten er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens for-

ventede krav med hensyn til fysiske køb, salg eller anvendelse.
• Fra første færd blev kontrakten indgået med henblik herpå.
• Kontrakten forventes at blive afregnet ved levering af råvaren.

Hvis alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, skal kontrakten regnskabs-
mæssigt behandles som en fysisk kontrakt/gensidig bebyrdende aftale, jf. 
ovenfor. 

22 .3 Første indregning af afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter skal måles til kost pris ved første indregning 
i balancen, hvilke ofte er på transaktionstidspunktet. I praksis er kostprisen 
for de fleste afledte finansielle instrumenter ved første indregning 0 kr. For 
optioner skal der betales en optionspræmie, hvorfor kostprisen for optioner 
kan være højere end 0 kr. 

22 .4 Efterfølgende måling
Efter første indregning skal afledte finansielle instrumenter altid måles til 
dagsværdi. 

Alle værdireguleringer på afledte finansielle instrumenter skal i henhold til 
lovens hovedregel indregnes i resultatopgørelsen.

I de situationer, hvor hensigten med indgåelse af et afledt finansielt instru-
ment er at afdække risici relateret til fremtidige pengestrømme, giver loven 
mulighed for at undgå den volatilitet, som en måling til dagsværdi med 
værdiregulering i resultatopgørelsen vil med føre. Volatiliteten kan undgås, 
ved at anvende de særlige regler, der gælder for sikring af frem tidige pen-
gestrømme (cash flow hedges), hvor værdireguleringer midlertidigt indreg-
nes på egenkapitalen, hvilket er en undtagelse til hovedreglen om indreg-
ning i resultatopgørelsen, jf. afsnit 22.5 nedenfor.

22 .5 Sikringstransaktioner
Transaktioner skal opfylde følgende betingelser for at kunne anses for at 
være indgået i sikringsøjemed:
• Det sikrede skal udsætte virksomheden for en risiko.
• Sikringen skal være effektiv med henblik på at reducere denne  risiko.

Udgangspunkt  
i finansiel kontrakt

Undtagelse, 
§ 37, stk. 3, nr. 6

Kostpris,  
§ 36

Dagsværdi,  
§ 37

Hovedregel

Undtagelse 

Sikringsbetingelser
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• For aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at mod tage 
eller påtage sig, skal det være højst sandsynligt, at trans aktionerne, der 
skaber den sikrede position, vil blive gennemført. Alle væsentlige karak-
teristika og betingelser for forventede transaktioner skal være fast-
lagte, herunder forventet tidspunkt for trans aktio nernes gen nem-
førelse, transaktionstype og den beløbsmæssige størrelse.

Sikring kan foretages transaktion for transaktion eller for grupper af ensar-
tede transaktioner. Bestemmelserne om regnskabsmæssig sikring kan 
alene anvendes, når alle ovenstående sikringsbetingelser er opfyldt.

Sikring skal foretages i overensstemmelse med virksomhedens principper 
for risikostyring fastlagt af ledelsen og virksom hedens forretningsgange på 
området. 

Dokumentationen for, at en sikringstransaktion er indgået i sikringsøjemed 
på tidspunktet for indgåelse af sikringstransaktionen, bør omfatte følgende 
forhold:
• At sikringen er foretaget i overensstemmelse med virksomhedens risi-

kostyringspolitik
• Identifikation af sikringstransaktionen 
• Det sikrede og den risiko, der afdækkes
• Hvordan virksomheden vil vurdere sikringstransaktionens effektivitet.

Det er muligt at sikre såvel indregnede aktiver og forpligtelser samt ikke-
indregnede transaktioner, såsom fremtidige forventede køb/salg. Ved sik-
ring af fremtidige transaktioner skal ledelsen kunne dokumentere, at den 
sikrede fremtidige transaktion er højst sandsynlig. Dette gøres i praksis 
oftest med reference til købs- eller salgsaftaler, entreprisekontrakter, fore-
liggende budgetter, investeringsbeslutninger, lånedokumenter og lignende.

Det har været lovgivers intention, at lovens regler om regnskabsmæssig sik-
ring skulle være på linje med IAS 39 Financial Instruments: Recognition and 
Measurement. IAS 39 lader det være op til ledelsens hensigt, formål og 
dokumentation, om den vil anvende konkrete sikringsinstrumenter til regn-
skabsmæssig sikring, eller blot indregne dem som andre investeringer. Det 
har ikke været klart, om loven også gav samme fleksibilitet som IAS 39, eller 
om instrumenter, som reelt blev anvendt til sikring, også regnskabsmæssigt 
altid skulle indregnes midlertidigt på egenkapitalen. 

Ved ændringen af loven i 2015 var det lovgivers opfattelse, at regnskabs-
mæssig sikring skulle tilvælges som et valg af praksis pr. risikotype. Det vil 
sige, at ledelsen skulle vælge regnskabspraksis for, om de vil anvende regn-
skabsmæssig sikring, fx for rentesikring eller for valutasikring. 

Det er nu i lovbemærkningerne præciseret, at alene de værdireguleringer 
af de sikringsinstrumenter, som virksomheden vælger at henføre til regn-

Sikringsstrategi  
og -politikker

Sikringsdokumentation

§ 49
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skabsmæssig sikring, skal indregnes i egenkapitalen. Anvendelse af regn-
skabsmæssig sikring afhænger derfor af ledelsens hensigt og af den doku-
mentation, der er blevet udarbejdet. Lovens sikringsbestemmelser fortol-
kes derfor nu i overensstemmelse med IAS 39. 

Efter EY’s opfattelse giver det mening, at afledte finansielle instrumenter 
som hovedregel indregnes i balancen og måles til dagsværdi med værdire-
gulering i resultatopgørelsen. En afvigelse af denne hovedregel er fx regn-
skabsmæssig sikring, hvor værdireguleringen i stedet indregnes midlerti-
digt i egenkapitalen, indtil det sikrede indregnes i enten resultatopgørelsen 
eller i balancen. Anvendelse af regnskabsmæssig sikring er et tilbud, som 
skal tilgodese en bedre periodisering, en højere grad af symmetri og der-
med mindre volatilitet fra dagsværdimåling af afledte finansielle instrumen-
ter i resultatopgørelsen. Anvendelse af regnskabsmæssig sikring er også 
typisk noget, som regnskabsaflægger gør sig fortjent til at anvende ved fx 
at udarbejde passende dokumentation om transaktionens formål og hen-
sigt m.v. Det giver derfor mening, at lovgiver har ensrettet regnskabsmæs-
sig sikring i loven med IAS 39.

Sikringseffektivitet
Virksomheden skal vurdere, om der er væsentlig risiko for, at sikringsinstru-
mentet ikke effektivt kan udligne den risiko, som ønskes afdækket. Denne 
vurdering kan omfatte en kvalitativ sammenligning af de karakteristika som 
det sikrede og sikringsinstrumentet har, samt kvantitativ analyse. 

Som udgangspunkt skal effektiviteten måles ved at sammenholde ændrin-
gen i dagsværdien på sikringsinstrumentet med ændringen i dagsværdien 
af det sikrede. Denne effektivitetstest skal som udgangspunkt foretages 
som en fremadrettet test ved sikringsforholdets opstart med det formål at 
dokumentere, at sikringsforholdet forventes at være effektivt. Herudover 
skal virksomheden udarbejde såvel en fremadrettet som en bagudrettet 
effektivitetstest ved hver regnskabsaflæggelse. Den bagudrettede test har 
til formål at dokumentere den faktiske effektivitet. Den fremadrettede test 
skal dokumentere, at sikringsforholdet fortsat forventes at være effektivt.

Ved effektivt forstås, at ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet 
udgør mellem 80 % og 125 % af ændringen i dagsværdien af det sikrede. Fal-
der effektivitet uden for disse tærskler, så skal virksomheden ophøre med 
at anvende regnskabsmæssig sikring fra det tidspunkt, hvor sikringsforhol-
det senest blev testet effektivt.

Som vi ser det
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Hvis de væsentligste kritiske betingelser mellem det sikrede og sikringsin-
strumentet er identiske ved indgåelse af sikringsforholdet, og sikringsin-
strumentet har en dagsværdi på nul, kan virksomheden efter EY’s opfat-
telse, uden at foretage en egentlig effektivitetstest, konkludere, at sikrings-
forholdet anses for at være effektivt. Virksomheden skal dokumentere 
denne vurdering ved indgåelse af sikringsforholdet. Efterfølgende skal virk-
somheden alene udføre yderligere effektivitetstest, når der sker ændringer 
med indvirkning på de væsentligste kritiske betingelser, såsom en forsin-
kelse af et projekt eller en ændring i de nominelle beløb.

De kritiske betingelser vil afhængigt af sikringsforholdet typisk være:
• Hovedstol
• Udløbstidspunkt
• Valuta
• Rentebetalingsdage ved sikring af fast forrentet lån
• Rentefastsættelsesdage ved sikring af variabelt forrentet lån
• Referencerenter
• Rentekonvention.

Dagsværdisikring
Afledte finansielle instrumenter, der indgås til sikring af dagsværdien af ind-
regnede aktiver eller forpligtelser (fair value hedges), skal indregnes ved 
aftaleindgåelsen og måles til kostpris ved første indregning i balancen. 
Efterfølgende skal den risiko, der afdækkes i sikrings transaktionerne, måles 
til dagsværdi, og alle værdi reguleringer af både det sikrede og sikrings-
transaktionen skal indregnes i re sul tat op gø rel sen.

Et eksempel på dagsværdisikring kunne være et langfristet tilgodehavende 
i USD, der ønskes sikret med henblik på at afdække valutakursrisikoen ved 
indgåelse af en terminskontrakt. 

Et andet eksempel på dagsværdisikring kan være en virksomhed, der indgår 
en kontrakt (firm commitment) om køb af en maskine til 10 mio. USD, der 
skal leveres om 1 år. Virksomheden ønsker at sikre sig imod eksponeringen 
over for USD og indgår derfor en terminskontrakt om køb af USD. Virksom-
heden kan i dette tilfælde vælge at anvende dagsværdisikring ved at ind-
regne udsving i valutarisikoen på henholdsvis firm commitment (det sik-
rede) og terminskontrakt (sikringsinstrumentet) i resultatopgørelsen. Virk-
somheden kunne også have valgt at anvende pengestrømssikring og alene 
indregne værdireguleringer på terminskontrakten midlertigt i egenkapita-
len, indtil det sikrede (maskinen) indregnes i balancen.

Som vi ser det

Hovedregel:  
Indregning af 
 værdi reguleringer  
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Resultat 
opgørelse

DagsværdiMåling af 
sikringsinstrument

Måling af
det sikrede

Ændringer i 
dagsværdi

Dagsværdi  
af den risiko,  

der afdækkes1

1)  Dette gælder også, selvom det sikrede er (en bestanddel af) et aktiv eller en forplig-
telse, som ikke måles til dagsværdi, eller hvis værdiændringerne af det sikrede indreg-
nes direkte på egenkapitalen.

Pengestrømssikring
Loven tillader som en undtagelse, at vær di re gu le ringer ikke i alle tilfælde 
skal indregnes i re sul tat opgørelsen, idet der er en undtagelse for trans-
aktioner til sikring af frem tidige pengestrømme (cash flow hedge), som virk-
somheden for venter at modtage eller påtage sig. Eksempelvis kan det 
omfatte en valutaterminsforretning, der indgås for at sik re indtægter fra en 
indgået salgskontrakt for varer, der bliver produceret og leveret i efterføl-
gende regn skabs perioder.

Dagsværdi Resultat 
opgørelse

Balance

Egenkapital

Ineffektiv
sikring

Effektiv
sikring

Baseret på hvornår og  
om det sikrede skal ind
regnes i balancen eller 
resultatopgørelsen

Efter loven indregnes værdireguleringer, der sikrer forventede frem tidige 
pengestrømme, midlertidigt på egenkapitalen og dermed ikke løbende i 
resultatopgørelsen. Ved indregning af det sikrede tilbageføres de vær di re-
gu le rin ger, der er indregnet på egenkapitalen, og indregnes i stedet i re sul-
tat op gørelsen eller i balancen sammen med det sikrede. Ved sikring af 
fremtidige aktiver og forpligtelser, fx investering i langfristede aktiver, vare-
beholdninger eller lånoptagelse, tilbageføres værdireguleringerne på egen-
kapitalen og indregnes som en del af aktivets eller forpligtelsens kostpris.

Undtagelse: 
Værdiregulering af 
sikringstrans aktioner  
over egenkapitalen

 Fremtidige  pengestrømme
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Sikring af fremtidige pengestrømme med terminskontrakt
 Global A/S har pr. 30. september 2021 indgået terminsaftale om 
salg af 1.000 tUSD mod 6.000 tDKK med levering den 30. juni 2022 
(kurs 600).

 Valutaterminsforretningen skal sikre et forventet salg, der fakture-
res 1. juni 2022 med 30 dages kredit, dvs. der er tale om sikring af 
fremtidige pengestrømme (cash flow hedges).

 Pr. 31. december 2021 er terminskursen på 590 USD ved afregning 
pr. 30. juni 2022. Valutaterminsforretningens dagsværdi indregnes 
direkte på egenkapitalen, og den positive dagsværdi indregnes som 
afledte finansielle instrumenter i aktiverne.

 Pr. 1. juni 2022 er terminskursen på 550 USD ved afregning 30. juni 
2022. Indregningen foretages i lighed med ændringen pr. 
31. december 2021, men da det sikrede salg realiseres og resultat-
føres, indregnes valutaterminsforretningens dagsværdi efterføl-
gende i resultatopgørelsen (nettoomsætning).

 Pr. 30. juni 2022 er terminskursen faldet yderligere til 545 USD. Da 
valutaterminsforretningen nu er indregnet i resultatopgørelsen, 
skal kurs reguleringen ligeledes indregnes her (kursregulering), 
mens den positive værdi fortsat indregnes som afledte finansielle 
instrumenter under aktiver. Ved mod tagelse af indbetaling fra debi-
tor kursreguleres debitor med forskellen mellem den indregnede 
omsætning (modpost på debitor) og det indbetalte beløb fra debitor. 
Valutaterminsforretningens dagsværdi under aktiver udlignes ved 
forretningens afvikling, og beløbet indregnes under likvider.

Dato Kurs
Ændring i værdi 

(tDKK)

30. september 2021 600 -

31. december 2021 590 100

1. juni 2022 550 400

30. juni 2022 545         50

     550

EKSEMPEL 
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Posteringerne indregnes således i årsregnskabet
Resultat
opgørelse Balance

tDKK

Netto
omsæt

ning

Kurs
regule

ring
Likvi
der Debitor

Afledte 
finan
sielle 

instru
menter

Egen
kapital Gæld

Dato
30. sept. 2021 Indgåelse af  

ter mins  fo rretning 0 0
31. dec. 2021 Værdiregulering af 

termins forretning 100 -100

Resultat påvirkning      0
Egenkapital påvirkning    -100

1. juni 2022 Indregning af  omsætning -5.500 5.500
1. juni 2022 Værdiregulering af 

termins forretning 400 -400
1. juni 2022 Overførsel af 

 sikringsresultat -500 500
30. juni 2022 Værdiregulering af 

termins forretning -50 50
30. juni 2022 Kursregulering  

af debitor 50 -50
30. juni 2022 Indbetaling fra debitor 5.450 -5.450
30. juni 2022 Afvikling af  

ter mins  fo rretning 550 -550
-6.000 0 6.000 0 0 0 0

Resultat påvirkning -6.000
Egenkapital påvirkning        0

Der er i ovenstående eksempel ikke taget højde for den regnskabsmæssige 
behandling af indkomstskat.

Sikring af fremtidige pengestrømme med renteswap
 Global A/S har pr. 1. august 2021 optaget et anlægslån hos et  
penge institut på følgende vilkår:
• Hovedstol 100 mio. kr.
• Modtaget nettoprovenu 100 mio. kr.
• Løbetid fem år
• Betaler variabel rente = Cibor + 1,25 %
• Halvårlige rentebetalinger.  

 Global A/S vurderer, at det nuværende renteniveau er attraktivt og 
ønsker som led i deres risikostyring at fastfryse renteniveauet på 
anlægs lånet. 

EKSEMPEL 
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 De indgår derfor samtidig en renteswap med et andet pengeinstitut 
på følgende vilkår:
• Beregningsmæssig hovedstol 100 mio. kr.
• Løbetid fem år
• Betaler fast rente = 4,50 %
• Modtager variabel rente (Cibor).  

Lånet og den indgåede renteswap har følgende data:

Data 
Lån  

betales
Swap  

modtages
Swap  

betales
Netto  

betales
Hovedstol 100 mio. kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr.
Løbetid 5 år,  

stående lån
5 år,  

stående lån
5 år,  

stående lån
5 år,  

stående lån
Rentesats Cibor + 

1,25 %  
(variabel)

Cibor 
(variabel)

4,5 %  
(fast)

5,75 %  
(fast,  

4,5 + 1,25)

 Pr. 31. december 2021 er dagsværdien af renteswappen positiv 
med 3,3 mio. kr. (inkl. periodisering af påløbne renter på begge ben, 
netto en renteindtægt på 0,3 mio. kr.).

 Der er tale om regnskabsmæssig sikring af fremtidige rentebetalin-
ger på anlægslånet, dvs. sikring af fremtidige pengestrømme (cash 
flow hedge).

 Global A/S betaler nu netto fast rente på anlægslånet på 5,75 % 
(4,5 % med tillæg af spread på 1,25 %). Renteswappens positive 
dagsværdi indregnes som et aktiv i balancen med modpost direkte 
på egenkapitalen.

 Frem til udløb indregnes renter på anlægslånet og de løbende afreg-
ninger på swappen som en del af periodens renteomkostninger, 
hvorved periodens renteomkostning svarer til den faste rente på 
swappen.
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Posteringerne indregnes således i årsregnskabet 
Resultat
opgørelse Balance

mio. kr. Renter

Kurs
regule

ring
Likvi
der

Afledte 
finan
sielle 

instru
menter

Gæld  
til  

kredit
institut

Egen
kapital Gæld

Dato
1. august 2021 Optagelse af lån 100,0 -100,0
1. august 2021 Indgåelse af swap 0,0 0,0
31. dec. 2021 Renteperiodisering 

 vedrørende swap -0,3 0,3
31. dec. 2021 Værdiregulering af swap 3,0 -3,0
31. dec. 2021 Renteperiodisering 

 vedrørende lån 2,7 -2,7
2,4 0,0 100,0 3,3 -100,0 -3,0 -2,7

Resultatpåvirkning  2,4 0,0
Egenkapitalpåvirkning  -3,0

 Der er i ovenstående eksempel ikke taget højde for den regnskabs-
mæssige behandling af indkomstskat.

Sikring af dagsværdi med renteswap
 Global A/S har pr. 1. august 2021 optaget et anlægslån hos et 
penge institut på følgende vilkår:
• Hovedstol 100 mio. kr.
• Modtaget nettoprovenu 100 mio. kr.
• Løbetid fem år
• Betaler fast rente = 6 %
• Halvårlige rentebetalinger.  

 Global A/S ønsker som led i deres risikostyring at konvertere den 
faste rente på anlægslånet til variabel rente.

 De indgår derfor samtidig en renteswap med et andet pengeinstitut 
på følgende vilkår:
• Beregningsmæssig hovedstol 100 mio. kr.
• Løbetid fem år
• Modtager fast rente = 4,50 %
• Betaler variabel rente (Cibor).  

EKSEMPEL 
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Lånet og den indgåede renteswap har følgende data

Data Lån betales
Swap 

 modtages
Swap 

 betales
Netto 

 betales
Hovedstol 100 mio. kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr. 100 mio. kr.
Løbetid 5 år, stå-

ende lån
5 år, stå-
ende lån

5 år, stå-
ende lån

5 år, stå-
ende lån

Rentesats 6 % 
(fast)

4,5 %  
(fast)

Cibor 
(variabel)

Cibor + 
1,5 %  

(Cibor + 
6-4,5)

 Pr. 31. december 2021 er dagsværdien af renteswappen negativ 
med 2,7 mio. kr. (inkl. periodisering af påløbne renter på begge ben, 
netto en renteomkostning på 0,3 mio. kr.).

 Der er regnskabsmæssigt tale om sikring af værdien af det optagne 
lån, dvs. sikring af dagsværdi (fair value hedge) af lånet.

 Renteswappens negative dagsværdi på 2,7 mio. kr. indregnes som 
en forpligtelse i balancen, og modposten indregnes i resultatopgø-
relsen under finansielle poster.

 Den sikrede risiko på lånet (fast renteelement) kursreguleres til 
dags værdi. Dvs. som udgangspunkt en gevinst modsvarende kurs-
tabet på renteswappen på 2,4 mio. kr. (ekskl. renteperiodisering), 
der indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

 Der foretages sædvanlig renteperiodisering på lånet.
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Resultat
opgørelse Balance

mio. kr. Renter

Kurs
regu
lering Likvider

Afledte 
finan
sielle 

instru
menter 
(aktiver) 

Gæld  
til  

kredit
institut

Egen
kapital

Afledte 
finan
sielle 

instru
menter 
(gæld)

Dato
1. august 2021 Udbetaling af udlån 100,0 -100,0
1. august 2021 Indgåelse af swap 0,0 0,0
31. dec. 2021 Renteperiodisering 

 vedrørende swap 0,3 -0,3
31. dec. 2021 Værdiregulering  

af swap 2,4 -2,4
31. dec. 2021 Værdireg. af sikret 

f orpligtelse -2,4 2,4
31. dec. 2021 Renteperiodisering 

 vedrørende lån 2,5 -2,5
2,8 0,0 100,0 0,0 -97,6 0,0 -5,2

Resultatpåvirkning  2,8
Egenkapital påvirkning  0,0

 Der er i ovenstående eksempel ikke taget højde for den regnskabs-
mæssige behandling af indkomstskat.

Sikring af pengestrømme med option
 Global A/S har afgivet tilbud på en større entreprise på i alt 
100 mio. USD. Alle omkostninger vedrørende entreprisen afholdes 
i DKK.

 Global A/S forventer at vinde ordren og ønsker at sikre den valuta-
risiko, der opstår, hvis ordren bliver realiseret.

 Den 1. oktober 2021 erhverves en 100 mio. USD ”europæisk” put-
option mod DKK. Optionen udløber 1. oktober 2022. Den aktuelle 
valutakurs er 650 ved indgåelsen, mens strike-kursen er 600. Der 
betales en præmie på 20 mio. kr. ved købet af optionen.

 Pr. 31. december 2021 er valutakursen faldet til 550. Den samlede 
dagsværdi af optionen udgør på dette tidspunkt 65 mio. kr.

 Den købte put-option antages at udgøre effektiv sikring af det for-
ventede fremtidige cash flow i USD for så vidt angår et valutakurs-
interval fra 0 til 600.

 Det er således kun optionens indre værdi, der udgør en regnskabs-
mæssig sikring.

EKSEMPEL 
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mio . kr . 31 . december 2021
Indre værdi:  
100 mio. USD x (600 - 550) 50
Tidsværdi: Dagsværdi - indre værdi  
(65-50 mio. kr.) 15

 Optionen måles til dagsværdi i balancen. 

 Ændringer i tidsværdien amortiseres løbende i resultatopgørelsen 
over optionens restløbetid (20-15 mio. kr. = omkostning på 
5 mio. kr.).

 Ændringer i den indre værdi indregnes direkte på egenkapitalen 
(50 mio. kr.), indtil det sikrede realiseres.

Resultat
opgørelse Balance

mio. kr.

Netto
omsæt

ning

Finan
sielle 

poster Likvider

Afledte 
finan
sielle 

instru
menter 

Egen
kapital

Dato
1. okt. 2021 Køb af valutaoption -20 20
31. dec. 2021 Amortisering af optionens tidsværdi -5 -5
31. dec. 2021 Værdiregulering af optionens indre værdi 50 -50

-5 -20 65 -50

Resultatpåvirkning    -5
Egenkapital påvirkning  -45

 Der er i ovenstående eksempel ikke taget højde for den regnskabs-
mæssige behandling af indkomstskat. 

Sammensatte finansielle kontrakter
Visse afledte finansielle instrumenter kan være sammensatte, så instru-
menterne både sikrer dagsværdien af et indregnet aktiv eller en forpligtelse 
og fremtidige pengestrømme. Det kan eksempelvis være en swapaftale til 
sikring af hovedstolen på et lån i fremmed valuta (valutaswap) og til sikring 
af fremtidige rentebetalinger (renteswap). I denne situation skal der foreta-
ges en allokering af dagsværdien på sikringsinstrumentet i de to sikringsfor-
mål for at få afspejlet det reelle økonomiske indhold af den indgåede sik-
ringskontrakt.

Sikring af både dagsværdi 
og fremtidige penge-
strømme
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22 .6 Ophør med regnskabsmæssig sikring
En virksomhed skal ophøre med at anvende regnskabsmæssig sikring, når: 
• Sikringskriterierne ikke længere er opfyldt
• Sikringsinstrumentet udløber eller sælges, afvikles eller udnyttes

– Omfatter ikke forlængelse eller udskiftning med et andet sikrings-
instrument, hvis dette er en del af den dokumenterede sikringsstra-
tegi 

• Den aftalte eller forventede transaktion ikke længere forventes at ind-
træffe

• Beslutning om ophør med regnskabsmæssig sikring.

De regnskabsmæssige konsekvenser af ophør af sikring afhænger af, om 
der er tale om dagsværdisikring eller sikring af fremtidige pengestrømme.

Ophør med dagsværdisikring har følgende regnskabsmæssige konsekvenser:
Det sikrede Regnskabsmæssig konsekvens

Rentebærende 
 finansielt  
instrument

Tidligere perioders akkumulerede værdiregulering af den 
regnskabsmæssige værdi amortiseres over resultatopgø-
relsen over instrumentets resterende løbetid.

Ikke-rentebærende 
finansielt  
instrument

Tidligere perioders akkumulerede værdiregulering af den 
regnskabsmæssige værdi indgår uændret som del af 
instrumentets regnskabsmæssige værdi indtil realisation 
eller nedskrivning heraf.

 En renteswap omlægger et fastforrentet lån fra en fast rente til en 
variabel rente. Det antages, at renteswappen opfylder kriterierne til 
regnskabsmæssig sikring (dagsværdisikring). Hvis sikringen ophø-
rer, indgår de under sikringen foretagne værdireguleringer af lånet 
til dagsværdi, jf. muligheden i § 37 a, fortsat som en del af den regn-
skabsmæssige værdi af lånet. Når sikringen ophører, skal lånet 
fremover igen måles til amortiseret kostpris. Der skal derfor bereg-
nes en ny effektiv rente til amortisering af lånet i restløbetiden. Der-
ved indregnes de foretagne akkumulerende værdireguleringer i sik-
ringsperioden i resultatopgørelsen over lånets restløbetid. 

Ophør med pengestrømssikring har følgende regnskabsmæssige konse-
kvenser:
Status på forventet 
transaktion Regnskabsmæssig konsekvens

Transaktionen  
forventes fortsat  
at indtræffe

Akkumuleret gevinst/tab frem til seneste beståede test 
af sikringseffektivitet skal forblive på egenkapitalen, 
indtil transaktionen indtræffer.

Transaktionen  
forventes ikke  
længere at  indtræffe

Akkumuleret gevinst/tab indregnet direkte i egenkapita-
len skal resultatføres med det samme.

Ophør med 
 dagsværdisikring

EKSEMPEL 

Ophør med 
 pengestrømssikring
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 Hvis et sikringsforhold med en valutaterminskontrakt, der anven-
des i en pengestrømssikring, ophører, men det sikrede, fx et fremti-
digt varesalg i fremmed valuta, fortsat forventes realiseret, vil den 
akkumulerede værdiregulering, der er indregnet direkte i egenkapi-
talen under sikringsforholdet, forblive på egenkapitalen. Først når 
salget indregnes i resultatopgørelsen, overføres værdiregulerin-
gerne fra egenkapitalen til resultatopgørelsen. 

 Hvis der er tale om ophør af et rentesikringsinstrument, fx på et lån 
(pengestrømssikring), hvor den regnskabsmæssige sikring ophører, 
men lånet opretholdes og afvikles som oprindeligt forudsat, skal 
den akkumulerede værdiregulering, der er indregnet direkte i egen-
kapitalen, forblive på egenkapitalen. Den akkumulerede værdiæn-
dring af sikringsinstrumentet indregnes løbende i resultatopgørel-
sen som en regulering til den effektive rente på lånet. 

 Hvis et sikret varesalg ikke længere forventes at indtræffe, skal de 
akkumulerede værdireguleringer, der under sikringsforholdet er 
indregnet direkte i egenkapitalen, straks indregnes i resultatopgø-
relsen. 

 Indfries et variabelt forrentet lån, hvor der har været anvendt pen-
gestrømssikring af rentebetalingerne, skal de akkumulerede værdi-
reguleringer på rentesikringsinstrumentet, der tidligere er blevet 
indregnet direkte i egenkapitalen, straks overføres til resultatopgø-
relsen. 

22 .7 Særligt om værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi
Erhvervsstyrelsen har i 2021 udsendt et notat vedrørende behandling og 
værdiansættelse af renteswaps under loven. Notatet præciserer, at der ved 
opdatering af loven i 2018, er ændret i lovens § 37, stk. 1, 3 pkt., så der i 
bemærkningerne hertil fremgår, at der er overensstemmelse mellem loven 
og IFRS 13. Selvom definitionen på dagsværdi i loven fortsat er baseret på 
IAS 39, har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at der i praksis sjældent er for-
skel mellem dagsværdiansættelse efter IFRS 13 eller IAS 39, hvilket er i 
overensstemmelse med IASB’s opfattelse.

En virksomhed skal ved værdiansættelse af renteswaps tage udgangspunkt 
i  skøn over de fremtidige rentebetalinger/-godtgørelser i aftalens løbetid, 
baseret på rentekurver. Virksomheden skal basere input i sin værdiansæt-
telsesmodel på observerbare data og foretage skøn over de input, som virk-
somheden ikke kan observere i markedet, og oplyse om disse skøn.

En anden væsentlig faktor i værdiansættelsen kan være virksomhedens 
egen kreditrisiko, afhængigt af om virksomheden selv har stillet tilstrække-
lig sikkerhed for forpligtelsen, fx ved pant i ejendomme. Hvis der ikke er stil-
let tilstrækkelig sikkerhed, skal det overvejes, om en modpart ville anse 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

IFRS 13 udfylder lovens 
rammer for måling af 
dagsværdi

Input skal fortrinsvis  
baseres på observerbare 
data

Regulering for  
virksomhedens  
egen kreditrisiko
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virksomheden som værende i fare for ikke at kunne opfylde aftalen. I 
sådanne tilfælde skal virksomheden reducere dagsværdien til den værdi, 
dens modpart ville være villig til at overdrage sit tilgodehavende hos virk-
somheden til.

Erhvervsstyrelsen anerkender, at regulering for virksomhedens egen kredi-
trisiko kan være meget kompliceret for virksomheden, og at det ikke i alle 
tilfælde vil være væsentligt. Behovet for regulering af virksomhedens egen 
kreditrisiko stiger, når dagsværdien af renteswappen før en eventuel juste-
ring er væsentlig i forhold til virksomhedens egenkapital, og hvis der tillige 
er tvivl om, hvorvidt virksomheden kan opfylde sine forpligtelser.

22 .8 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS
Lovens § 37, stk. 5, giver mulighed for at tilvælge IFRS-reglerne for så vidt 
angår indregning og måling samt for præsentation og oplysninger af finan-
sielle aktiver og forpligtelser, herunder også afledte finansielle instrumen-
ter.  

Se mere herom i afsnit 20.8 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS.

22 .9 Måling af sikrede aktiver og forpligtelser
Visse finansielle aktiver og forpligtelser skal som bekendt behandles efter 
§ 37, stk. 2, og måles til amortiseret kostpris: 
• Finansielle aktiver, der holdes til udløb.
• Udlån og tilgodehavender fra virksomhedens egne aktiviteter.
• Finansielle forpligtelser, der ikke indgår i en handelsbeholdning. 

Virksomheder kan, uanset lovens hovedregel om måling til amortiseret 
kostpris, i stedet vælge at måle aktiver og forpligtelser eller bestanddele 
heraf til dagsværdi, i det omfang de er effektivt sikret af et sikrings-
instrument, der ligeledes måles til dagsværdi. Herved opnås regnskabs-
mæssig symmetri, så både det sikrede eller dele heraf og sikringsinstru-
mentet måles til dagsværdi, og værdireguleringerne af begge indregnes i 
resultatopgørelsen. Sikringen af det finansielle aktiv eller forpligtelse udgør 
derved en dagsværdisikring. 

Det er et krav, at sikringen er effektiv. Hvis de finansielle aktiver og forplig-
telser ikke er effektivt sikret, kan bestemmelsen ikke anvendes. 

Bestemmelsen har hidtil alene givet mulighed for, at virksomheder kunne 
måle finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf til dagsværdi, 
hvis de var effektivt sikret af et sikringsinstrument, der ligeledes skulle 
måles til dagsværdi. Bestemmelsen har primært til formål at sikre regn-
skabsmæssig symmetrisk behandling af det sikrede og en sikringstransak-
tion. 

§ 37, stk. 5

Amortiseret kostpris, 
§ 37, stk. 2

Dagsværdi, 
§ 37 a

Også ikke-finansielle  
aktiver og forpligtelser
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Anvendelsesområdet for § 37 a er udvidet, så ikke-finansielle aktiver og for-
pligtelser eller bestanddele heraf, som er effektivt sikret af et sikringsin-
strument også kan anvende bestemmelsen.

Ændringen skyldes, at regnskabsdirektivet ikke er begrænset til dagsvær-
disikring af finansielle aktiver og forpligtelser, men også kan anvendes for 
ikke-finansielle aktiver, eksempelvis varebeholdninger som er sikret af 
råvarekontrakter, eller til sikring af ikke-finansielle forpligtelser.

IAS 39, der er det primære fortolkningsgrundlag til loven, indeholder for-
holdsvis restriktive regler for, hvornår dagsværdisikring af ikke-finansielle 
aktiver og forpligtelser kan finde sted. IAS 39 kræver enten, at hele aktivet 
eller forpligtelsen sikres, eller at alene valutakurselementet af et aktiv eller 
en forpligtelse sikres. 

Reglerne for dagsværdisikring af ikke-finansielle aktiver og forpligtelser er 
generelt lempet med implementeringen af IFRS 9 Financial Instruments. 
Loven har hidtil været fortolket baseret på kravene i IAS 39 og udgangs-
punktet er fortsat, at IAS 39 generelt anvendes som fortolkningsgrundlag 
for regnskabsmæssig sikring, men IFRS 9 er fundet egnet til at udfylde 
§ 37 a, for så vidt angår dagsværdisikring af ikke-finansielle aktiver og for-
pligtelser.

§ 37 a vil i praksis primært være relevant til sikring af værdien af råvarer, 
herunder for en række ”commodity”-varer, hvor den målingsmæssige 
asymmetri mellem måling af det sikrede, fx et varelager, til kostpris og sik-
ringsinstrumentet til dagsværdi, elimineres gennem muligheden for at måle 
det sikrede (eller bestanddele heraf) til dagsværdi, hvis det er effektivt sik-
ret. Udvidelsen af bestemmelsens anvendelsesområde forventes derfor at 
få begrænset effekt.

22 .10 Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal der efter § 53 rede gø res for 
anvendt praksis for indregning og måling af afledte finansielle instrumen-
ter. 

Der er eksempler på formulering af anvendt regnskabspraksis for afledte 
finansielle instrumenter i EY’s årsrapportmodeller, som findes i den elektro-
niske udgave af denne publikation.

Loven kræver ikke, at afledte finansielle instrumenter præsenteres som 
særskilte regnskabsposter i balancen, men da loven kræver oplysninger om 
dagsværdi ultimo m.v., vil det efter EY’s opfattelse være mest hensigtsmæ-
sigt at præsentere afledte finansielle instrumenter særskilt. 

Mange afledte finansielle instrumenter relaterer sig i praksis til sikring af 
varesalg eller varekøb, som realiseres inden for en periode på 12 måneder. 

Redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53

Som vi ser det

Præsentation
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Afledte finansielle instrumenter med en negativ værdi præsenteres derfor 
oftest i balancen under kortfristet gæld. Afledte finansielle instrumenter 
med positiv værdi præsenteres som kortfristede aktiver henholdsvis 
omsætningsaktiver, afhængigt af om balancen opstilles efter skema 1 eller 
2 i lovens bilag 2.

Afledte finansielle instrumenter skal præsenteres brutto i balancen, og der 
kan kun ske modregning, når begge følgende betingelser er opfyldt: 
• Virksomheden har modregningsadgang.
• Virksomheden har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at 

afregne beløbene netto eller har til hensigt at realisere finansielle for-
pligtelser og finansielle aktiver samtidigt.

Hvis hensigten med indgåelse af afledte finansielle instrumenter er at holde 
sikringsaftalerne i en periode ud over 12 måneder, fx ved indgåelse af ren-
tesikringsaftaler på langfristede lån, kan nutidsværdien af de penge-
strømme, der forfalder inden for 12 måneder præsenteres som kortfristet 
gæld. Den resterende del af dagsværdien skal præsenteres som langfristet 
gæld.

Hvis et afledt finansielt instrument udgør et aktiv, der forventes realiseret 
ud over 12 måneder, skal den langfristede del af aktivet som udgangspunkt 
præsenteres som et anlægsaktiv, jf. § 26. Lovens krav om vedvarende eje 
eller brug antages dog ikke umiddelbart for opfyldt for sådanne aktiver. 

Det er derfor EY’s opfattelse, at sådanne aktiver enten kan vælges præsen-
teret som anlægsaktiver særskilt præsenteret for hver relevant arabertals-
post. Alternativt kan der i stedet i tilknytning til de relevante omsætnings-
aktiver gives oplysninger om den langfristede andel i noterne til årsregnska-
bet.

Opstilles balancen efter skema 2 i lovens bilag 2, præsenteres den langfri-
stede del som et langfristet aktiv. 

Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis 
værdi er effektivt sikret af andre aktiver og forpligtelser, kan uanset lovens 
generelle modregningsforbud, modregnes med indtægter og omkostnin-
ger, der hidrører fra sikringsdispositionerne. 

Der skal dog i noterne gives oplysning om bruttoværdien af de beløb, disse 
indtægter og omkostninger er modregnet med.

Virksomheder i regnskabsklasse B til D skal oplyse om omfanget og karak-
teren af virksomhedens afledte finansielle instrumenter, der løbende måles 
til dagsværdi. 

Modregning

Langfristet del af aktiv som 
anlægsaktiv

Som vi ser det

Præsentation som  
langfristet aktiv

Modregning i 
 resultat opgørelsen,  
§ 50, stk. 1 og 2

Oplysningskrav om  
omfanget og karakteren  
af afledte finansielle  
instrumenter,  
§ 58 b
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Afledte finansielle instrumenter udgør i praksis ofte en uvæsentlig balance-
post, men kan være forbundet med væsentlig risiko for tab eller gevinst for 
virksomheden. Det er derfor væsentligt for regnskabsbrugerne, at de får de 
oplysninger, som er nødvendige for at forstå den mulige fremtidige finan-
sielle virkning af afledte finansielle instrumenter.

Oplysningerne skal omfatte de væsentligste aftalevilkår. Dette kan for en 
valutaterminskontrakt omfatte valuta, mængde og løbetid. Der skal også 
oplyses om sikkerheden for pengestrømmene. Sikkerheden for penge-
strømmene afhænger af modpartens betalingsevne, og der kan således 
være behov for at give oplysninger om modparten i transaktionen.

Oplysningskravet gælder som udgangspunkt pr. afledt finansielt instru-
ment, men tillades aggregeret i grupper af ensartede afledte finansielle 
instrumenter. En samlet præsentation og oplysning forudsætter dog, at 
regnskabsbrugeren fortsat er i stand til at vurdere de mulige risici og for-
dele, som de afledte finansielle instrumenter indebærer for virksomheden.

Virksomheder i regnskabsklasse B til D skal oplyse om de centrale forudsæt-
ninger, der er anvendt ved beregning af dagsværdien for afledte finansielle 
instrumenter, når dagsværdien er opgjort som en tilnærmet salgsværdi på 
grundlag af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknik-
ker. Oplysningskravet gælder  som udgangspunkt, når dagsværdien er 
beregnet på grundlag af niveau 3-input, men Erhvervsstyrelsen har tilken-
degivet, at oplysningerne også kan være relevante ved måling på niveau 2.

Sikringstransaktioner skal indregnes i en særlig reserve under egenkapita-
len og kan ikke indgå i overført resultat. Virksomheden skal præsentere 
udviklingen på egenkapitalreserven for sikringstransaktioner fra primo til 
ultimo, hvor transaktionerne er lagt sammen i kategorier som fx: 
• Årets værdiregulering
• ►Realiseret i året
• ►Tilbageført i året.

I forhold til lovens krav om præsentation af en reserve for sikringstransak-
tioner gælder, at der ikke er krav om specifikation af samtlige bevægelser 
på reserven, da der dels kan være tale om mange transaktioner, og dels 
afhænger antallet af bevægelser af, hvor tit der foretages værdiregulering. 

Der er ikke tale om en bunden egenkapitalreserve. Reserven har primært til 
formål at synliggøre urealiserede gevinster og tab, der er indregnet direkte 
i egenkapitalen.

Reserven for sikringstransaktioner skal opløses, når de indregnede beløb 
realiseres.

Det er både positive og negative værdireguleringer, som skal indregnes i 
reserven. Det vil sige, at der er tale om en nettoreserve, der både kan være 

Oplysningskrav om  
centrale forudsætninger 
anvendt ved dagsværdi-
måling,  
§ 58 a, stk. 2

Reserve for sikrings-
transaktioner, 
§§ 49, stk. 2, og 55 a
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positiv og negativ. Formålet med egenkapitalreserven er ikke at vise en sel-
skabsretlig binding, men derimod at vise regnskabsbrugeren, hvilken sam-
let effekt urealiserede gevinster og tab har på egenkapitalen.

Hvis en pengestrømssikring resulterer i indregning af et finansielt aktiv eller 
en finansiel forpligtelse, skal den akkumulerede gevinst eller tab, der er ind-
regnet i reserven for sikringstransaktioner, reklassificeres til resultatopgø-
relsen ved realisation.

Hvis en pengestrømssikring derimod resulterer i indregning af et ikke-finan-
sielt aktiv eller en ikke-finansiel forpligtelse, skal den akkumulerede gevinst 
eller tab, der er indregnet i reserven for sikringstransaktioner, behandles 
som en af følgende to muligheder: 
• Reklassificeres til resultatopgørelsen i takt med det ikke-finansielle 

aktiv eller den ikke-finansielle forpligtelse realiseres. 
• Indregnes i den regnskabsmæssige værdi på det ikke-finansielle aktiv 

eller forpligtelse (basisjustering). 

Den valgte metode er et valg af regnskabspraksis, der skal anvendes syste-
matisk og konsekvent for alle lignende transaktioner.

Den regnskabsmæssige behandling af sikringstransaktioner medfører, at 
sikringstransaktionen ved realisation indregnes i samme regnskabspost 
som det sikrede.

Sikring af finansielle  
aktiver og forpligtelser

Sikring af ikke-finansielle 
aktiver og forpligtelser

Valg af regnskabspraksis
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Kapitel 23  
Varebeholdninger

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Måling Kostpris

Krav om indregning af IPO Valgmulighed Ja

Krav om indregning af finansie
ringsomkostninger Valgmulighed

Krav om nedskrivning til 
 nettorealisationsværdi Ja

Varebeholdninger skal måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Virksomhe-
der i regnskabsklasse C og D skal tillægge indirekte pro duktionsomkostninger på egenfremstillede 
varebeholdninger. 

Kostprisen for varer, der ikke kan erstattes eller ombyttes med andre varer, beregnes ud fra en speci-
fik iden ti fi kation af kostprisen for den enkelte vare. For andre varer kan enten FIFO- metoden, vejede 
gennemsnitspriser eller anden lignende metode anvendes.

Varebeholdninger skal nedskrives til net to rea li sa tions værdi, hvis denne er lavere end kost prisen.  
 

23 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens krav om regnskabsmæssig behandling af varebe-
holdninger anvendes IAS 2 Inventories.

23 .2 Overgang af de væsentligste fordele og risici
Modtagne varer skal indregnes som varebeholdninger, når:
• Virksomheden overtager alle væsentlige risici og fordele tilknyttet ejen-

domsretten over varerne fra sælger.
• Virksomheden får det ledelsesmæssige engagement, som sædvanligvis 

er forbundet med ejendomsretten, og den effektive kontrol over de 
købte varer.

Indregningstidspunktet for køb af varer vil i praksis tage udgangspunkt i de 
samme kriterier, som gælder den sælgende virksomheds indregning af sal-
get. For yderligere om indregning af indtægter henvises til kapitel 29 Salg 
af varer og tjenesteydelser – IAS 18 og kapitel 30A Omsætning fra kontrak
ter med kunder – IFRS 15. 

Betingelse for  
indregning

Tidspunkt for indregning af 
varebeholdninger
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Risikoovergangen vil ofte være afgørende for, hvornår varer skal indregnes 
som en del af den købende virksomheds varebeholdninger. Risikoovergan-
gen kan ske på forskellige steder og tidspunkter under leverancen, afhæn-
gigt af hvilke leveringsbetingelser der er aftalt i købsaftalen. Ved salg af 
varer anvendes ofte i praksis standardiserede leveringsbetingelser, som fx 
Incoterms 2020®, til at fastlægge, hvornår risikoovergangen reelt sker fra 
sælger til køber, herunder hvem der betaler transporten, og hvem der teg-
ner forsikring m.v. i transaktionen. 

Der kan være særlige udfordringer i relation til risikoovergang ved indgå-
else af kommissions- eller konsignationsaftaler mellem køber og sælger. 
Sådanne aftaler vil ofte indeholde betingelser om, at sælger blot stiller sine 
varer til rådighed for køber med henblik på fremvisning og salg, men hvor 
de væsentligste fordele og risici tilknyttet varebeholdningen fortsat befin-
der sig hos sælger. Det er derfor væsentligt at undersøge, hvilken part i 
transaktionen der besidder de væsenligste fordele og risici, og dermed 
hvem der skal indregne varebeholdningerne. 

23 .3 Kostprisens bestanddele
Kostprisen for vare be hold nin ger for virksomheder i regn skabsklasse B skal 
omfatte de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen, eller som 
direkte kan henføres til det egenfremstillede aktiv sædvanligvis omkostnin-
ger til løn og materialer.

Indregning af indirekte produktionsomkostninger (IPO) er ikke et krav for 
regnskabsklasse B-virksomheder.

Salgs- og distributionsomkostninger, som eksempelvis om kost nin ger ved 
or dre optagelse og distribution af va rer fra lager til kunden, må ikke indgå i 
kostprisen. Salgs- og distributions  om kostninger skal altid om kost nings-
føres, uanset om de kan henføres til efterfølgende års omsætning.

Modtager den købende virksomhed i forbindelse med varekøbet rabatter 
eller bonus fra den sælgende virksomhed, fx mængderabatter eller årsbo-
nus og lignende, så skal sådanne beløb fragå i kostprisen for varerne. Rabat-
ter og bonus, der direkte kan henføres til køb af varer, kan ikke indregnes 
som indtægter. 

Loven indeholder ingen vejledning om tidspunktet for indregning af rabat-
ter eller bonus på købte varer. Efter EY’s opfattelse skal rabatter og bonus 
indregnes som en reduktion til kostprisen på varer, når det er sandsynligt, 
at en rabat eller bonus vil blive optjent, og beløbet kan opgøres pålideligt. 
Denne vurdering kan være særlig vanskelig ved såkaldte trapperabatter 
eller rabatter, der først bliver aktuelle, når virksomheden har købt en vis 
mængde varer. Vurderingen skal foretages på løbende basis.

Incoterms 2020®

Særligt om  konsignations- 
eller kommissions aftaler

Krav om ind regning  
af direkte omkostninger  
i klasse B,  
§ 44

IPO – ikke et krav for 
 regnskabsklasse B

Rabatter og bonus, der  
direkte kan henføres til køb 
af varer

Som vi ser det
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Hvis det ikke anses for sandsynligt, at rabatten optjenes, eller beløbet ikke 
kan opgøres pålideligt, indregnes kostprisen af varer uden fradrag af rabat-
ter, indtil det tidspunkt hvor rabatten bliver sandsynlig, eller hvor beløbet 
kan opgøres pålideligt. 

Hvis rabatter eller bonusbeløb først bliver sandsynlige og kan opgøres påli-
deligt og indregnes, efter at varerne er blevet solgt, indregnes rabatten 
som en korrektion til vareforbruget. 

Prisreduktioner, som ikke direkte kan henføres til kostprisen ved køb af 
varer, fx markedsføringstilskud m.v., skal indregnes som indtægter i resul-
tatopgørelsen, når de anses for at være indtjent, hvilket ofte vil være i takt 
med afholdelsen af de tilhørende omkostninger. Prisreduktioner, som ikke 
kan henføres direkte til køb af varer, kan ikke indregnes som en reduktion af 
kostprisen på varer. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal indregne indirekte pro duk -
tions om kostninger i kostprisen for egenfremstillede varebeholdninger. Der 
er således ingen valgmulighed for virksomheder i regn skabsklasse C og D.

Opgørelse af indirekte produktionsomkostninger (IPO)
Loven indeholder ingen detailbestemmelser om op gø relse og indregning af 
IPO. Nedenstående er derfor baseret på kravene i IAS 2.

IPO er karakteriseret ved at opfylde følgende kriterier:
• Der skal være tale om omkostninger, som er foranlediget af produk-

tionen
• Omkostningerne skal vedrøre fremstillingsperioden.

Kun IPO fra produktionen må indregnes. Salgs-, distribu  tions- og admi    ni-
strationsomkostninger samt omkostninger til forskning kan ikke indregnes.

Med udgangspunkt i ovennævnte kriterier kan IPO opdeles i følgende to 
hovedtyper:
• Omkostninger vedrørende produktionsanlægget
• Omkostninger vedrørende arbejdskraften.

Omkostninger, der er knyttet til virksomhedens anlægsaktiver, som anven-
des i produktionen, er typisk:
• Afskrivninger på maskiner, produktionsmateriel og produktionsbygnin-

ger
• Omkostninger til reparation og vedligeholdelse af ovenstående produk-

tionsudstyr
• Øvrige omkostninger, som kan henføres til produktionen.

“Øvrige omkostninger” kan fx være leasingydelser på operationelt leasede 
aktiver anvendt i produktionen, forsikringspræmier ved rørende produk-

Prisreduktioner, der ikke 
direkte kan henføres til 
varer

Krav om IPO for  
regnskabsklasse C og D,  
§ 82

Definition af IPO

Omkostninger  ved rørende 
 produktions anlægget
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tionsanlægget, produktionsafdelingens andel af omkost ninger til husleje, 
rengøring, produktionsledelse m.v.

Såvel variable som faste omkostninger skal medregnes til kost prisen, så 
længe det sker på en systematisk måde. 

Omkostninger vedrørende arbejdskraften vil primært udgøre løn, gager, 
pension og feriepenge. Foruden løn og gager samt de afledte lønarter og 
sociale omkostninger, der indgår i kostprisens direkte lønandel, indregnes 
omkostninger til arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, arbejdsskadeforsikring, 
omkostninger til fabriksadministration og -ledelse m.v. 

Omkostninger vedrørende arbejdskraften er i praksis ofte vanskelige at 
opdele. Til brug for afgrænsningen skal følgende forhold klarlægges:
• Definition af hvilke medarbejdere, kategorier af medarbejdere eller 

andele af medarbejdere, der bør indgå i “puljen” af IPO
• Definition af hvilke omkostningsarter vedrørende de pågældende med-

arbejdere, der kan indgå i beregningsgrundlaget.

IAS 2 oplister eksempler på, hvilke omkostninger der er opstået i forbin-
delse med produktionen, som ikke kan indgå i beregningen af IPO, men som 
skal indregnes som omkostninger i den periode, de opstår:
• Unormalt spild af materialer og unormalt forbrug af arbejdskraft eller 

andre produktionsomkostninger
• Lageromkostninger, eksempelvis intern transport mellem produktions-

lagre, medmindre disse omkostninger er nødvendige i produktionen
• Administrationsomkostninger, der ikke bidrager til at bringe lageret til 

den nuværende placering eller tilstand
• Salgsomkostninger.

IPO-tillæg fordeles på de producerede aktiver. Fordelingen stiller sædvan-
ligvis høje krav til virksomhedens om kost ningsregistrering, da der er tale 
om fællesom kost ninger, der typisk ikke tidligere har været henført til 
bestemte produkter.

IPO-tillæg skal fordeles på produktionsmængden for at beregne et tillæg pr. 
færdigvare. Til brug for fordelingen skal følgende forhold klarlægges:
• Fastlæggelse af “udtryk” for aktiviteten, herunder bl.a. antal varer, som 

IPO skal fordeles på
• Behandling af væsentlige fald/stigninger i aktiviteten fra regn skabs år til 

regnskabsår
• Behandling af større udsving i aktiviteten inden for et regnskabsår, fx 

som følge af sæsonbetonet afsætning
• Opgørelse af de enkelte produkttypers belastning af IPO.

Hverken loven eller IAS 2 har specifikke anvisninger på, hvordan forholdene 
i praksis håndteres.

Omkostninger  vedrørende 
 arbejdskraften

Omkostninger, der ikke kan 
indgå i beregningen af IPO

Fordeling af IPO-tillæg  
på produktionsmængder
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IPO’er henføres forholdsmæssigt til den enkelte vare ud fra den bereg ne de 
produktionskapacitet (normal pro duk tio nen). IPO-tillægget pr. vare afhæn-
ger således af, hvilken produktionsmængde der anvendes til fordeling af til-
lægget. 

Fastlæggelse af normalproduktionen er dermed særdeles væsentligt og 
afgørende for målingen af vare be hold ningerne.

Loven giver ikke specifikke anvisninger på, hvad der i praksis forstås ved 
den “beregnede pro duk tions kapa citet” og den faktiske produk tion, eller 
hvor dan effekti viteten til brug for opgørelse af uudnyttet pro duk tions-
kapacitet bør opgøres. Den enkelte virk somhed skal derfor tage stilling til, 
efter hvilke kriterier IPO’er skal fordeles. Skemaet nedenfor kan anvendes 
til afklaring af opgørelses metode: 

Indirekte produktionsomkostninger

 

 

Normalproduktionen beregnes sædvanligvis ud fra tidligere års gennem-
snitsproduktion — oftest på baggrund af gennemsnittet af de seneste tre års 
totale maskintimer/arbejdstimer under hensyntagen til udvidelser eller ind-
skrænkninger af aktiviteten og eventuel uudnyttet pro duktions kapa citet. 

For nystartede virksomheder og ved udvidelser eller ind skrænk ninger i 
bestående virksomheder fastsættes normal  produktionen ud fra forventet 
produktion. 

Opgør forventet produktion
ud fra budgetter eller lignende
under hensyntagen til uudnyttet  

produktionskapacitet

Ja

Ja Nej

Nej

Nystartet virksomhed eller
udvidelser/indskrænkninger

i bestående virksomhed?

Opgør normalproduktioner
ud fra tidligere års

gennemsnitsproduktion

Anvend faktisk produktion
til fordeling af indirekte

produktionsomkostninger
på kostprisen

Anvend
normalproduktion/forventet

produktion til fordeling
af indirekte

produktionsomkostninger
på kostprisen

Faktisk produktion større
end opgjort

normalproduktion/forventet
produktion?

Start
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Hvis processen er udpræget kapitalintensiv, bør normal pro duktionen opgø-
res med udgangspunkt i antal maskin timer. Er processen der imod udpræ-
get arbejds kraft intensiv, bør normalproduktionen opgøres med udgangs-
punkt i antal arbejdstimer.

Beregning af normalproduktion foretages forud for hvert regnskabsår og 
anvendes kontinuerligt, selv om der opstår midlertidige mindre ændringer i 
produktionen. Ved væsentlige og permanente ændringer i produktion, 
efterspørgsel m.v. skal det vurderes, om der skal fore tages tilpasning af 
normalproduktionen.

Hvis den faktiske produktion overstiger den bereg nede normal pro duktion, 
henføres IPO til kostprisen ud fra den faktiske produktion. Når den faktiske 
produktion er lavere end normalproduktionen, skal IPO’er henføres på bag-
grund af normalproduktionen. Anvendelse af normalproduktionen til forde-
ling af IPO skal sikre, at IPO’er, som kan hen føres til uudnyttet pro duk tions-
kapacitet, omkostningsføres i det år, hvor de afholdes.

Opgørelsen og fordelingen af IPO bør ske for ensartede regnskabs perioder 
for at sikre, at der sker en ligelig fordeling af IPO uanset eventuelle sæsonud-
sving. IPO-tillægget på den enkelte vare bliver derved konstant i hele regn-
skabsåret. 

Opgørelsen og fordelingen af IPO ved aflæggelse af en halvårsrapport kan 
således baseres på produktion og omkostninger for et helt regnskabsår. 
Hvis dette ikke sker, vil opgørelsen og fordelingen af omkostningerne i til-
fælde af sæsonbetonet produktion resultere i, at varernes IPO-tillæg i lav-
sæsonen vil blive belastet ufor holds mæssigt meget.

Ved opgørelse og fordeling af IPO skal der tages højde for, at IPO’er kan ved-
røre flere forskellige varer og produk tionsforløb med vidt forskellig belast-
ning af indirekte omkostninger.

Hvis en vare i højere grad har krævet investeringer i anlægsaktiver end en 
anden vare, skal der ved for delingen af IPO tages hensyn til, at visse varer 
skal tildeles en relativt større andel af afskrivningerne. På baggrund heraf 
vil det være nødvendigt at opdele de indirekte omkostninger på de forskel-
lige produktionsforløb eller for skellige varer, som omkostningerne vedrø-
rer. Dette med fører yderligere krav til virksom hedens registreringer, idet de 
indirekte omkostninger skal registreres med udgangs punkt i de respektive 
varegrupper.

IPO-tillægget beregnes ofte som et tillæg i danske kroner pr. færdigvare. 
Herved kan den samlede kostpris for virksomhedens varer beregnes som 
summen af direkte og indirekte omkostninger pr. enhed multipliceret med 
mængderne.

Væsentlige fald/ stigninger 
i  aktiviteten

IPO henføres til  kost prisen 
ud fra den største af den 
faktiske  produktion og 
 normalproduktionen 

Behandling af større 
udsving i aktiviteten

Opgørelse af de enkelte 
produkttypers belastning 
af IPO

Indregning af  
IPO i  kostprisen
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For varer under fremstilling skal der tages hensyn til, at kun en del af de 
omkostninger, der svarer til IPO-tillægget for færdigvaren, er afholdt. Hvor 
stor en andel af om kost ningerne, der er afholdt på de forskellige stadier i 
pro duktionsprocessen, afhænger af fær dig gø rel ses graden og IPO’ernes 
belastning af de enkelte processer. I praksis fordeles færdigvarernes IPO-til-
læg på varer under fremstilling ofte efter en vurdering af, hvor stor en andel 
der kan henføres til de enkelte processer. 

Hvorvidt den enkelte virksomhed har behov for yderligere registreringer 
for at opgøre IPO-tillægget på de enkelte varer under fremstilling, må fast-
lægges ud fra en væsentlighedsvurdering. Problemstillingen kan være af 
betydning for virksomheder med en stor beholdning af varer under frem-
stilling. 

I virksomheder, der både indkøber og producerer halv fabrikata og færdig-
varer, er det ligeledes vigtigt, at der ikke tillægges IPO på den del af halv-
fabrikatalageret og færdigvarelageret, som ikke har undergået forarbejd-
ning.

Kravet om indregning af IPO-tillæg på egenfremstillede varebeholdninger 
medfører øgede krav til virksomhedens regi streringssystemer. Virksom-
hedens registreringssystemer skal bl.a. kunne tage hensyn til:
• Proces eller afdelingsspecifikke omkostninger, dvs. omkostninger, der 

kan henføres til en bestemt proces eller afdeling
• Produktspecifikke omkostninger, dvs. omkostninger, der vedrører 

frem stillingen af et eller flere produkter
• Omkostninger, der hverken kan henføres til bestemte produkter, afde-

linger eller processer
• Opdeling på normalt og unormalt spild, svind og kassation samt kvanti-

ficering heraf i danske kroner
• Fastlæggelse af normalproduktion og faktisk produktion for regnskabs-

perioden for den/de valgte aktivitets  nøgler til måling af virksomhedens 
produktion.

Baseret på ovenstående krav til registreringssystemerne vil det være muligt 
at foretage en beregning af IPO-tillæg.

Kravene til registreringssystemet øges yderligere, hvis der er behov for at 
skelne mellem forskellige dimen sioner af produkter – eksempelvis størrelse 
og vægt. 

Indregning af finansieringsomkostninger
I kostprisen for egenfremstillede varer er der mulighed for indregning af 
renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som kan 
henføres til fremstillingsperioden. Muligheden har i sær betydning for virk-
somheder, der producerer varer med lang gennemløbstid i produktionen. 
Denne valgmulighed er i overensstemmelse med den hidtidige version af 

Forretningsgange og 
 registreringssystemer

Mulighed for  
indregning af renter,  
§ 44, stk. 2



Kapitel 23 Varebeholdninger 

434 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

IAS 23, som lovens bestemmelser på dette punkt bygger på. Loven giver 
mulighed for at vælge indregning af renter som en del af kostprisen for 
enkelte kategorier af aktiver, fx separat for henholdsvis immaterielle og 
materielle anlægsaktiver. For yderligere om muligheden for indregning af 
renter i egenfremstillede aktiver henvises til kapitel 33 Finansielle poster.

I modsætning til loven, hvor indregning af renter i kostprisen alene er en 
mulighed, er det efter IAS 23 et krav, at renteomkostninger indregnes som 
en del af kostprisen for varebeholdninger med lang produktionstid, med-
mindre der er tale om varer, der produceres i ”large quantities on a repeti-
tive basis”. Denne modifikation betyder, at der efter IFRS i mange tilfælde 
alligevel ikke er krav om at indregne renter i kostprisen på varebeholdnin-
ger.

I noterne for vare beholdninger skal rentebeløb, der er indregnet i kost-
prisen, oplyses. I henhold til bestemmelsen er det nu præciseret, at der 
alene er krav om oplysning af årets indregnede finansieringsomkostninger. 
Denne ændring har formentlig alene betydning for varebeholdninger med 
en meget lav omsætningshastighed.

23 .4 Metoder for opgørelse af kostpris
Loven angiver, hvilke be regnings me to der for kostprisen på vare be hold nin-
ger der kan anvendes. 

Den enkelte virksomhed skal bruge den metode, der er bedst egnet til at 
beregne kostprisen for varebeholdningen. Valget af beregnings metode skal 
foretages ud fra en vurdering af, hvordan den fysiske varestrøm formodes 
at være.

Virksomheden kan lægge til grund, at varelageret be står af de sidst 
ankomne varer inden for hver vare grup pe (FIFO-metoden) eller en blanding 
af de varer, der er leveret (gennemsnitsmetoden).

Desuden har virksomheden mulighed for at vælge “en anden lignende 
metode”. “En anden lignende me to de” skal afspejle værdien af den fysiske 
vare be hold ning på balancedagen og er en metode, der ba seres på omkost-
ninger, der faktisk er afholdt. Det vil sige, at genanskaffelsespriser ikke kan 
anvendes som udtryk for kostprisen. Ligeledes er det et fåtal af virksomhe-
der, der kan anvende LIFO-metoden, da denne metode forudsætter, at de 
ældste varer hele tiden ligger på lager.

En lignende metode kunne eksempelvis være standardkostmetoden eller 
salgspris metoden, der i visse tilfælde anvendes som “surrogat”-metode til 
opgørelse af kostprisen for de enkelte varer. Virksom heden skal dog kunne 
dokumentere, at anvendelsen af disse metoder ikke medfører et væsentligt 
andet resultat end anvendelse af FIFO- eller gennemsnitsmetoden.

IAS 23

§ 59

Opgørelse af kostpris,  
§ 45

FIFO-metoden eller 
 gennemsnitsmetoden

Eller anden lignende 
metode

Tilnærmet kostpris  
med standardkost eller 
salgsprismetoden
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Standardkostmetoden anvendes ofte i praksis, hvor virksomheden produ-
cerer et stort antal standardiserede varer. Standardomkostningen bereg-
nes under hensyn til et normalniveau af lønomkostninger, råvarer og hjæl-
pematerialer samt effektivitet og kapacitetsudnyttelse, og der skal jævnligt 
følges op herpå og foretages eventuelle nødvendige korrektioner i bereg-
ningen af standardomkostningen.

Salgsprismetoden anvendes primært i virksomheder, der sælger et stort 
antal varer med høj omsætning og stabil bruttoavanceprocent. Kostprisen 
for varer beregnes ud fra salgsprisen fratrukket bruttoavanceprocenten. Er 
salgsprisen for en række varer nedsat til under den oprindelige salgspris, 
skal der tages højde herfor i fastsættelse af bruttoavance procenten. 

Kostpris for såkaldte speciesvarer, der ikke kan erstattes eller ombyttes 
med andre varer, beregnes ud fra en specifik iden ti fi ka tion af kostprisen for 
den enkelte vare.

Ved beregning af kostprisen for andre varer, herunder genusvarer, skal 
enten FIFO-metoden eller vejede gennemsnitspriser an ven des, jf. ovenfor.

Seneste indkøbspris og et normallagerprincip, hvor varebeholdningen 
beregnes som en residual og som den beholdningsstørrelse, der skal være 
til stede for at sikre virksomhedens normale drift uden afbrydelser, er ikke 
i overensstemmelse med det historiske kost pris princip og kan derfor ikke 
anvendes.

Hvis det er begrundet i reelle forhold, kan forskellige opgørelsesmetoder 
for kostpris anvendes på forskellige varetyper. Det skal dog være konsistens 
for varer af samme art og anvendelse. Der vil derfor eksempelvis ikke kunne 
anvendes forskellige opgørelsesmetoder på samme type af varer, blot fordi 
flere varepartier af samme varetype er placeret på forskellige fysiske loka-
tioner.

23 .5 Krav om nedskrivning til lavere nettorealisationsværdi
Varebeholdninger skal nedskrives til nettorealisations værdi, hvis denne er 
lavere end kostprisen.

Nettorealisationsværdi defineres som summen af fremtidige nettoindbeta-
linger, som aktivet forventes at indbringe som led i normal drift, og er 
udtryk for salgsværdien med fradrag af eventuelle rabatter, færdig gørelses-
omkostninger og omkostninger der eventuelt måtte kræves for at effektu-
ere et salg.

Der foretages ikke tilbagediskontering af de fremtidige nettoindbetalinger 
ved opgørelse af en nettorealisationsværdi i modsætning til værdiforrin-
gelse af langfristede aktiver, jf. kapitel 24 Værdiforringelse af langfristede 
aktiver.

Standardkostmetoden

Salgsprismetoden

Specifik identifikation  
af kostprisen for  
særlige varer

Andre varer

Nedskrives til en lavere 
nettorealisationsværdi,  
§ 46, stk. 2
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Nedskrivning til nettorealisationsværdi foretages som oftest vare for vare, 
men kan også foretages for en gruppe ensartede varer, som har samme 
karakteristika og som markedsføres på samme marked. 

Der kan ikke foretages nedskrivning af varebeholdninger til sikring af en 
fremtidig normal avance.

Råvarer og hjælpematerialer kan ikke nedskrives til en værdi, der er lavere 
end kostprisen, hvis varerne besiddes  med henblik på at skulle indgå i 
produk tionen af færdigvarer, som forventes solgt til en værdi, der som mini-
mum svarer til kostprisen. Indikerer et fald i materialepriser, at nettoreali-
sationsværdien er lavere end den samlede kostpris for færdigvaren, skal 
råvarerne nedskrives til nettorealisationsværdi. 

En nedskrivning af en varebeholdning skal indregnes i resultatopgørelsen. 
Hvis forudsætningerne for nedskrivningen bortfalder, tilbageføres ned-
skrivningen samme sted. I den funktionsopdelte resultatopgørelse henhø-
rer disse nedskrivninger som hovedregel under produktionsomkostninger. 
I den artsopdelte resultatopgørelse skelnes der mellem sædvanlige ned-
skrivninger, der indregnes under ændringer af lagrene kontra særligt store 
nedskrivninger, der indregnes i posten ”Nedskrivninger af omsætningsakti-
ver, som overstiger normale nedskrivninger”. 

23 .6 Særligt om varebeholdninger af commodities 
Commodities er råvarer, der ofte indgår som en væsentlig substans i pro-
duktionen af andre varer. Som eksempler kan nævnes olie, gas, kakao, ris 
og hvede m.v. Sådanne commodities handles ofte på aktive markeder,  
hvoraf den aktuelle dagsværdi kan udledes.

Forhandlere af commodities kan i henhold til IAS 2 vælge ikke at følge den 
generelle kostprismetode, men kan i stedet vælge at måle varebeholdnin-
ger af commodities til dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger. En 
sådan fremgangsmåde kan ikke anvendes under loven, der ikke indeholder 
en lignende mulighed.  

Varebeholdninger eller bestanddele heraf kan måles til dagsværdi, når de 
er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der skal måles til dagsværdi. Her-
med er det muligt at skabe symmetri mellem måling af det sikrede og sik-
ringsinstrumentet. Dette kan fx være relevant for varebeholdninger af råva-
rer, som er sikret af råvarekontrakter. Se mere om dagsværdisikring af vare-
beholdninger i afsnit 22.8 Måling af sikrede aktiver og forpligtelser.

23 .7 Særligt om varebeholdninger af handelsejendomme
Ejendomme, der er købt med henblik på videresalg inden for kort tid som led 
i virksomhedens normale aktivitet, eller som er købt med henblik på ombyg-
ning og/eller renovering og efterfølgende salg, kategoriseres som handels-
ejendomme, der skal behandles som varebeholdninger og måles til kostpris. 

Indregning af nedskrivning 
i resultatopgørelsen

Dagsværdisikring af  
varelager,  
§ 37 a
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Denne kategorisering vil primært gælde for virksomheder, der løbende 
handler med ejendomme som en væsentlig primær aktivitet. Investerings-
ejendomme, der udbydes til salg, og som ikke ombygges eller renoveres 
med henblik på salg, forbliver kategoriseret som investeringsejendomme. 
Se mere i kapitel 17 Investeringsejendomme.

Indregningstidspunktet for ejendomme er normalt overtagelsesdagen, da 
de væsentligste risici og fordele først overgår til køber på dette tidspunkt. 

23 .8 Præsentation og oplysninger
Forudbetalinger fra kunder til varekøb og varebeholdninger præsenteres 
brutto. Det er ikke tilladt at modregne modtagne forudbetalinger fra kunder 
på en synlig måde i varebeholdninger, i det omfang forudbetalingerne ved-
rører varebeholdninger. En sådan modregning er heller ikke tilladt efter 
IAS 2. I stedet skal disse modtagne forudbetalinger indregnes under gælds-
forpligtelser.

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal oplyses, hvordan de enkelte 
arabertalsposter under varebeholdninger er målt i balancen, herunder 
anvendt metode ved op gø rel se af kostpris. Det skal i den forbindelse angi-
ves, hvorvidt renter indregnes i kostprisen. Herudover skal det beskrives, 
efter hvilke metoder og grundlag der foretages nedskrivning.

Indregnes indirekte produktionsomkostninger, skal det op ly ses, efter hvil-
ken metode de er beregnet. Anvendt regnskabspraksis kan formuleres såle-
des:

Indirekte produktionsomkostninger
 Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte mate riale-
forbrug og løn samt vedligeholdelse af og af skriv ning på de i produk-
tionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr 
samt om kost ninger til fabriks administration og ledelse. Indirekte 
pro duk tions  omkostninger henføres til vare be hold nin ger på basis af 
anvendt timeforbrug på de enkelte varer.

For varebeholdninger gælder, at årets nedskrivninger og tilbageførsler af 
nedskrivninger skal oplyses som en særlig post. For nedskrivningernes ved-
kommende gælder det dog kun, hvis nedskrivningerne af varebeholdnin-
gerne overstiger normale nedskrivninger.

Årets indregnede renter i kostprisen på varebeholdninger skal oplyses for 
hver araberstalspost under varebeholdninger. Dette oplysningskrav gælder 
også for virksomheder i klasse B, selvom disse er undtaget fra kravet om en 
anlægsnote.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i noterne oplyse om forskelsbe-
løb mellem vare be hold nin ger nes kostpris og genanskaffelsesværdi, hvis 

Modtagne forudbetalinger 
§ 26, stk. 2

Oplysning om anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53

Oplysning om beregnings-
metode for IPO

EKSEMPEL 

Noteoplysning om ned-
skrivninger og tilbage-
førsler af nedskrivninger,  
§ 67 a

Oplysning om  
indregnede renter,  
§ 59

Noteoplysning om 
 varebeholdningernes 
 genanskaffelsesværdi, 
§ 89, stk. 2
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disse værdier afviger væsentligt fra hinanden. Forskelsbeløbene skal oply-
ses for hver skemapost under varebeholdninger. Oplysningen skal gives, 
uanset om genanskaffelsesprisen er højere eller lavere end kostprisen.

Lovens skemakrav for balancen er udformet, så den afspejler følgende 
typer af varebeholdninger, der skal præsenteres særskilt:
• Råvarer og hjælpematerialer
• Varer under fremstilling
• Fremstillede varer og handelsvarer
• Forudbetalinger for varer.

Hvis der er stillet pant eller anden sikkerhed i virksomhedens varebehold-
ninger, skal dette oplyses. Se yderligere om kravene hertil i afsnit 37.9 Pant
sætninger og sikkerhedsstillelser.

Skemakrav

Pantsætninger og  
sikkerhedsstillelser
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Kapitel 24  
Værdiforringelse af langfristede aktiver

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om ned skrivning af  
langfristede aktiver til 
 gen indvindingsværdi

Ja

Langfristede aktiver, der ikke løbende værdireguleres til dagsværdi, skal nedskrives til gen indvindings-
vær dien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger og kapi-
talværdien.  
 

24 .1 Fortolkningsbidrag
Som fortolkningsbidrag til lovens bestemmelser om værdiforringelse af 
langfristede aktiver anvendes som udgangspunkt den internationale regn-
skabsstandard IAS 36 Impairments of Assets.

24 .2 Krav om nedskrivning til lavere genindvindingsværdi
I henhold til lovens § 42 skal langfristede aktiver, der ikke løbende regule-
res til dagsværdi, eksempelvis immaterielle og materielle aktiver samt 
finansielle aktiver, der måles til kostpris eller indre værdi, nedskrives til gen-
indvindingsværdi, hvis genindvindingsværdien er lavere end den regn-
skabsmæssige værdi. 

Genindvindingsværdien defineres i lovens bilag 1 som den højeste værdi af 
kapital værdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et 
salg. Salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg benæv-
nes i det efterfølgende som nettosalgsværdi, der dog ikke må forveksles 
med nettorealisationsværdi, jf. lovens bilag 1 D. 

Kapitalværdien for et aktiv eller en gruppe af aktiver defineres som den til-
bagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige penge strømme, 
som aktivet eller gruppen af aktiver på balancedagen forventes at indbringe 
ved fortsat benyttelse i den nuværende funktion og i den nuværende stand. 
Det er således ikke muligt ved beregning af kapitalværdien at indarbejde 
den forventede effekt af fremtidige forbedringer eller omstruktureringer 
m.v.

Krav om nedskrivning  
til genindvindingsværdi, 
§ 42 

Genindvindingsværdien

Kapitalværdi
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Lovens § 42, stk. 2, anfører, at hvis det ikke er muligt at fastsætte en gen-
indvindingsværdi for et enkelt aktiv, skal virksomheden opgøre genindvin-
dingsværdien af den pengestrømsgenererende enhed, som aktivet tilhører. 
En pengestrømsgenererende enhed er den mindste gruppe af identificer-
bare aktiver, der genererer indgående pengestrømme (cash in-flows), som 
i al væsentlighed er uafhængige af indgående pengestrømme fra andre 
aktiver eller grupper af aktiver. 

I praksis vil en værdiforringelsestest som oftest blive gennemført for en 
pengestrømsfrembringede enhed, da det sjældent er muligt at henføre 
cash in-flows til et enkelt aktiv på en pålidelig måde. Dette kan dog være til-
fældet for fx investeringsejendomme.

24 .3 Indregning af nedskrivninger og tilbageførsel af nedskrivninger
Nedskrivninger skal indregnes i resultatopgørelsen, medmindre der er tale 
om en tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger, der tidligere har 
været indregnet direkte på egenkapitalen. Ved nedskrivninger reduceres 
aktivets fremtidige afskrivningsgrundlag. Det reducerede afskrivnings-
grundlag fordeles systematisk over aktivets resterende levetid.

Tidligere indregnede nedskrivninger skal tilbageføres, hvis grundlaget for 
den tidligere foretagne nedskrivning ikke længere er til stede. Det betyder, 
at hvis fx en bygning har været nedskrevet som følge af en generel nedgang 
i ejendomspriserne, skal nedskrivningen tilbageføres, når ejendomspri-
serne stiger igen.

Hel eller delvis tilbageførsel af tidligere foretagne ned skriv ninger indregnes 
også i resultat opgø relsen. Den regnskabsmæssige værdi af aktivet må efter 
tilbageførslen ikke overstige den regnskabsmæssige værdi, som aktivet 
ville have haft, hvis der ikke havde været foretaget nedskrivninger. Der skal 
derfor tages højde for, hvad de akkumu lerede afskrivninger ville have 
været, hvis der aldrig havde været fore taget nedskrivning på aktivet.

Nedskrivning af goodwill vil ofte være et udtryk for, at værdien af den oprin-
deligt indregnede goodwill er ud tømt. En tidligere foretagen nedskrivning 
på goodwill kan ikke tilbageføres, heller ikke selvom begrundelsen for ned-
skrivningen ikke længere består. 

Tidligere foretagne nedskrivninger på goodwill, der indgår som en del af 
den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele, der måles efter indre værdis 
metode, kan tilbageføres, men maksimalt til den værdi som goodwill ville 
have haft, hvis der ikke havde været foretaget nedskrivning. 

Hvis der er tale om en gruppe af aktiver, som indgår i en samlet penge-
strømsfrembringende enhed (Cash Generating Unit – CGU), skal denne 
enhed testes samlet for nedskrivningsbehov. Hvis der konstateres et ned-
skrivningsbehov, skal nedskrivningen foretages efter principper, som kræ-

Mindste gruppe af aktiver

Nedskrivninger  indregnes  
i resultatopgørelsen

Tilbageførsler af 
 nedskrivninger,  
§ 42, stk. 3

Nedskrivninger på goodwill 
kan ikke tilbageføres,  
§ 42, stk. 3, 2. pkt.
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vet i IAS 36. Det betyder, at der først skal nedskrives på goodwill, hvorefter 
nedskrivningen skal fordeles pro rata på øvrige langfristede aktiver.

Er begrundelsen for nedskrivningen ikke længere til stede, skal den del af 
nedskrivningerne, som vedrører andre aktiver end goodwill, tilbageføres, 
hvorimod nedskrivninger på goodwill ikke kan tilbageføres.

Loven kræver alene nedskrivningstest udarbejdet, hvis der er indikationer 
på værdiforringelse. Der er ikke krav om mindst én årlig værdiforringelses-
test. Det skyldes, at der fortsat ifølge loven skal afskrives på goodwill og alle 
andre immaterielle aktiver. IFRS kræver modsætningsvis ikke afskrivning 
på goodwill og på immaterielle aktiver med udefinerbar levetid, men kræver 
i tillæg til den indikationsbaserede nedskrivningstest også en årlig nedskriv-
ningstest for visse immaterielle aktiver.

Loven indeholder kun ovenstående overordnede bestemmelser om, hvor-
dan målingen af ned skrivningsbehovet skal opgøres. I lov bemærkningerne 
henvises til IAS 36, der udfylder lovens rammebestemmelser. 

Den resterende del af dette kapitel er derfor baseret på bestem melserne i 
IAS 36.

24 .4 Indikationer på værdiforringelser
De enkelte trin i en nedskrivningstest kan illustreres med  neden stående 
figur:

 

 
 
 
 

Beregn højeste beløb 
 af salgsværdi med fra-
drag af salgsomkost-

ninger og  kapitalværdi  
(genindvindingsværdi)

Indikationer for 
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Nedskriv til 
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Gør intet
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Nej
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Altid indikationsbaseret 
nedskrivningstest

IAS 36
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Ovenstående figur er belyst i et eksempel nedenfor.

Det skal som minimum ved hver regnskabsafslutning vurderes og dokumen-
teres, om der forefindes indikationer på et nedskrivningsbehov for virksom-
hedens aktiver. Herunder kan der i løbet af året opstå forhold, der indikerer 
nedskrivningsbehov. Virksomheden skal som minimum vurdere følgende 
indikatorer:

Eksterne indikatorer:
• Aktivets (eller gruppen af aktivers) dagsværdi er faldet væsentligt mere 

end det fald, der må forventes med tiden eller ved normal anvendelse af 
aktivet.

• Der er sket, eller der vil i den nærmeste fremtid ske, en ugunstig udvik-
ling teknologisk, markedsmæssigt, økonomisk eller juridisk inden for 
det område, hvor virksomheden opererer, eller hvor det pågældende 
aktiv anvendes.

• Markedsrenter eller andre markedsbaserede afkastmål er steget, og 
det er sandsynligt, at disse stigninger har påvirket virksom hedens dis-
konteringsfaktor, der er anvendt ved beregningen af aktivets gen ind-
vindingsværdi.

• Den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens netto aktiver er større 
end den samlede markedsværdi (børsværdi) af virksom heden.

Interne indikatorer:
• Der foreligger dokumentation på ukurans eller fysisk beskadigelse på 

aktivet.
• Aktivet anvendes ikke.
• Anvendelsen af aktivet er ændret eller vil fremover blive ændret væsent-

ligt med negativ økonomisk virkning for virksomheden. Ændringerne 
kan omfatte planer for omstrukturering, afhændelse eller ophør for et 
forretningsområde, hvor aktivet kan hen føres.

• Der foreligger dokumentation fra den interne regn skabs rap por te ring, 
som indikerer, at aktivets ydeevne er eller forventes at blive lavere end 
forventet. 

Listen er ikke udtømmende. En virksomhed kan identificere andre indika-
tioner, der medfører, at et aktiv kan være værdiforringet. 

Forhold, der eksisterer på balancedagen eller opstår i løbet af regnskabs-
året, der indikerer, at et aktiv (eller en gruppe af aktiver) er værdiforringet i 
forhold til den regn skabsmæssige værdi, medfører krav om, at der skal 
udarbejdes en nedskrivningstest. 

Hvis forholdet derimod ikke klart eksisterer på balancedagen, vil der være 
tale om en efterfølgende begivenhed, der som udgangspunkt blot oplyses i 
noterne til årsregnskabet.

Identifikation af  
mulig værdiforringelse  
af aktiver (trin 1)

Regulerende begivenhed

Ikke-regulerende  
begivenhed
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24 .5 Opgørelse af genindvindingsværdi
Genindvindingsværdien opgøres som den højeste værdi af:
• Salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger, dvs. det beløb, som kan 

opnås ved salg af aktivet i en handel mellem kvalificerede, villige, ind-
byrdes uafhængige parter med fradrag af om kost ninger direkte tilknyt-
tet afhændelsen.

• Kapitalværdien, dvs. nutidsværdien af de forventede fremtidige netto-
pengestrømme ved fortsat anvendelse af aktivet og ved afhændelse 
ved udgangen af aktivets brugstid.

Ved fastlæggelse af salgsværdien med fradrag af salgsomkostninger skal 
det vurderes, om det aktiv, der har indikationer på en værdifor ringelse, 
handles på et aktivt marked. Salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger 
vil i disse tilfælde være de på markedet seneste afgivne købstilbud for et til-
svarende aktiv med fradrag af salgsomkostninger. Hvis det pågældende 
aktiv ikke har været handlet gennem længere tid på markedet, skal det vur-
deres, om der er sket væsent lige ændringer på det pågældende marked. 
Fremskaffelse af salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger på et aktivt 
marked vil i praksis sjældent være tilgængelige for immaterielle og materi-
elle aktiver samt for visse finansielle aktiver.

Hvis aktivet ikke handles på et aktivt marked, skal salgsværdien med fra-
drag af salgsomkostninger estimeres ud fra de mest pålidelige og tilgænge-
lige oplysninger, der kan indhentes på tids punktet for gennemførelse af 
nedskrivningstesten. Det er væsentligt, at forudsætningerne for det pågæl-
dende prisestimat er baseret på armslængdevilkår. I praksis anvendes også 
værdiansættelsesmodeller til opgørelse af nettosalgspriser, når der ikke 
eksisterer et aktivt marked. Hvis der udøves væsent lige skøn ved op gø relse 
af en nettosalgspris, skal der fore tages sammenholdelse af netto salgspris 
og kapitalværdien. 

Som tidligere nævnt skal alle relaterede omkostninger ved salgstrans-
aktionen fratrækkes i salgsprisen. Det gæl der omkostninger til råd givere, 
stempelomkostninger, flytning eller omkostninger til istandsættelse til salg-
bar stand. 

Hvis der derimod anvendes en kapitalværdiberegning som grundlag for en 
opgørelse af salgsværdi med fradrag af salgsomkostninger, kan der i mod-
sætning til en kapitalværdiberegning efter ”value in use”-princippet tages 
højde for planlagte forbedringer og restruktureringer af de nuværende akti-
ver. Indgår effekten af forventede forbedringer og restruktureringer i opgø-
relsen af nettosalgsværdien, skal både den forventede værdiforøgelse og 
forventede omkostninger til forbedringer og restruktureringerne indregnes 
i pengestrømmene.

Måling af 
 genindvindingsværdien 
(trin 2)

Salgsværdi med fradrag  
af salgsomkostninger
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Kapitalværdien for et aktiv (eller en gruppe af aktiver) opgøres på baggrund 
af: 
• Et skøn over de forventede fremtidige nettopengestrømme, der opgø-

res som indbetalinger fratrukket direkte henførbare udbetalinger, og 
den forventede scrapværdi ved en eventuel afhændelse af aktivet.

• En diskonteringsrente, som reflekterer den eksisterende markedsvur-
dering af en forrentningsprocent inkl. risikotillæg for det specifikke 
aktiv eller tilsvarende aktiver.

Skønnet over de forventede fremtidige nettopengestrømme skal afspejle 
den fortsatte anvendelse af aktivet. Der kan ikke i skønnet tages hensyn til 
forventede forbedringer eller til restruktureringer, som virksomheden 
endnu ikke har forpligtet sig til at foretage. Finansiering og skat skal heller 
ikke indarbejdes i skønnet. Nettopengestrømmene estimeres ud fra de af 
ledelsen godkendte budgetter. 

Budgetperioden må som udgangspunkt maksimalt udgøre fem år. Dog kan 
ledelsen vurdere, at en længere budgetperiode i den konkrete situation 
bedre afspejler de forventede fremtidige penge strømme. Nettopenge-
strømme ud over budget  perioden estimeres ved at ekstrapolere budgettal-
lene ved en uændret eller faldende vækstrate. 

Ved fastlæggelse af diskonteringsfaktoren tages udgangspunkt i virksom-
hedens vægtede kapitalom kost nin ger eller en lånerente reguleret for risici 
relateret til det aktuelle aktiv. Diskonteringsrenten må ikke indeholde tillæg 
for risici, der allerede er indarbejdet i de forventede nettopengestrømme. 
IAS 36 kræver, at diskonteringsrenten opgøres før skat. Standarden inde-
holder vejledning til, hvordan en efter skat-diskonteringsrente kan omarbej-
des til en før skat-diskonteringsrente.

Alternativt kan der ved estimering af de fremtidige pengestrømme udarbej-
des forskellige mulige scenarier (best case, mest sandsynlige forløb, worst 
case m.v.), hvor der er taget højde for alle tænkelige  risici, der kan opstå. 
Scenarierne samvægtes og tilbagediskonteres med en risikofri rente med 
tillæg af budgetrisikoen, dvs. risikoen for at et budget ikke aktualiseres. I 
praksis har denne fremgangsmåde dog vist sig at være svær at anvende. 

Den anvendte metode bør beskrives i anvendt regnskabspraksis eller i 
noterne.

Opdeling i pengestrømsgenererende enheder
Beregning af genindvindingsværdien foretages som tidligere nævnt med 
udgangspunkt i det enkelte aktiv. Er det ikke muligt at opgøre hverken 
netto salgsværdi eller kapitalværdi for det enkelte aktiv, fx fordi penge-
strømmene for det pågældende aktiv er afhængig af  øvrige aktivers penge-
strømme, opgøres en kapitalværdi for den pengestrømsfrembringende 
enhed (Cash Generating Unit – CGU), hvori aktivet indgår. I praksis vil 

Kapitalværdi

Nettopengestrømme

Diskonteringsfaktor

Pengestrøms-
frembringende  
enheder
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CGU‘en ofte være udgangspunkt for beregning af genindvindingsværdien. 
En pengestrømsfrembringende enhed defineres i IAS 36 som:

 Den mindste identificerbare gruppe af aktiver, der generer indgå-
ende pengestrømme, som i al væsentlighed er uafhængig af indgå-
ende pengestrømme fra andre aktiver eller gruppe af aktiver.

Genindvindingsværdien for en CGU er det højeste af enhedens nettosalgs-
værdi og kapitalværdi.

Standarden kræver, at det er de indgående pengestrømme, modtaget fra 
eksterne parter i forhold til den regnskabsaflæggende enhed, som er afgø-
rende for fastlæggelsen af CGU’er. Virksomhedens nettopengestrømme 
kan således ikke danne grundlag for ledelsens vurdering.

I praksis kan fastlæggelse af CGU’er indeholde et element af skøn. IAS 36 
indikerer, at den måde, hvorpå ledelsen styrer virksomheden, fx baseret på 
forretningsområde eller geografi, kan være en hjælp til at identificere den 
mindste identificerbare gruppe af aktiver, der genererer indgående penge-
strømme, som i al væsentlighed er uafhængig af indgående pengestrømme 
fra andre aktiver eller gruppe af aktiver.

I grundlaget for genindvindingsværdien af en CGU indgår de samme fakto-
rer som for enkeltaktiver. Når en CGU skal nedskrivningstestes, skal det vur-
deres, hvorvidt goodwill kan henføres til CGU’en eller om goodwill er alloke-
ret til den gruppe af CGU’er, der forventes at drage fordele af de synergier, 
der ligger bag den regnskabsmæssige værdi af goodwill. 

Er goodwill allokeret til den CGU, der viser indikationer på værdiforringelse, 
skal der foretages en såkaldt “bottom up”-test, dvs. virksomheden skal:
• Vurdere, om den regnskabsmæssige værdi af goodwill på en rimelig og 

ensartet måde kan allokeres til den pågældende CGU.
• Sammenligne den pågældende CGU’s genind vin dings  værdi med 

CGU’ens regnskabsmæssige værdi (inkl. CGU’ens værdi af goodwill). 

Er den beregnede genindvindingsværdi lavere end CGU’ens regn skabs-
mæssige værdi inkl. goodwill, skal der foretages en nedskrivning.

Hvis virksomheden ved en “bottom up”-test ikke kan allokere den regn-
skabsmæssige værdi af goodwill på en hensigtsmæssig og ensartet måde til 
den CGU, der vurderes, skal der yder ligere foretages en såkaldt “top down”-
test, dvs. virksomheden skal:
• Identificere den mindste gruppe af CGU’er, der omfatter den CGU, der 

vurderes, og hvortil den regnskabsmæssige værdi af goodwill kan allo-
keres på en hensigtsmæssig og ensartet måde.

”Bottom up”-test

”Top down”-test
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• Sammenligne denne gruppe af CGU’ers genindvindings værdi med grup-
pen af CGU’ers regnskabsmæssige værdi (inkl. CGU’ens værdi af good-
will). Er genindvindingsværdien lavere end CGU-gruppens samlede 
regnskabsmæssige værdi, skal der fore tages nedskrivning.

Nedskrivning ved værdiforringelse af en CGU skal for deles på CGU’ens akti-
ver i en bestemt rækkefølge:
• Først nedskrives den eventuelle goodwill allokeret til CGU’en.
• Herefter nedskrives andre aktiver i enheden på et pro rata-grundlag 

baseret på den regnskabsmæssige værdi af de enkelte aktiver i enhe-
den.

Anvendelse af “bottom up” og “top down”testen på goodwill
 I eksemplet ses der bort fra de skattemæssige virkninger.

 I slutningen af 2017 overtager virksomhed M 100 % af virksomhed 
Z for 3.000. Z har tre penge strøms frem brin gende enheder A, B og 
C med en dagsværdi af identificerbare nettoaktiver på henholdsvis 
1.200, 800 og 400. M indregner goodwill på 600 (3.000 minus 
2.400) tilknyttet Z. 

 Siden overtagelsen i 2017 er goodwill afskrevet, så den regnskabs-
mæssige værdi 31. december 2021 udgør 450.

 Ved slutningen af 2021 giver A væsentlige tab. A’s genindvindings-
værdi skønnes at være 1.400. De regn skabsmæssige værdier for 
henholdsvis kapitalandele ekskl. allokeret goodwill og goodwill er 
angivet nedenfor. 

Tabel 1 . Regnskabsmæssig værdi ved slutningen af 2021

A B C
Good-

will I alt

Regnskabsmæssig 
 nettoværdi 1.300 1.200 800 450 3.750

A — Goodwill kan allokeres på en rimelig og ensartet måde
 Ved overtagelsestidspunktet for Z anses dags værdien af A, B og C 
som et rimeligt grundlag for en pro rata-allokering af goodwill til A, 
B og C.

EKSEMPEL 
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Tabel 2 . Allokering af goodwill ved slutningen af 2021
A B C I alt

Dagsværdi på købstidspunktet   1.200     800     400    2.400
Pro rata         50 %         33 %         17 %     100 %
Regnskabsmæssig nettoværdi  
(før allokering af goodwill) 1.300 1.200 800 3.300
Allokering af goodwill (ved 
anvendelse af ovenstående pro 
rata-forhold)     225     150      75     450
Regnskabsmæssig nettoværdi  
(efter allokering af goodwill)   1.525   1.350     875   3.750

 M sammenligner A’s genindvindingsværdi med dens regnskabs-
mæssige værdi efter allokering af den regn skabs mæssige værdi af 
goodwill i overensstemmelse med “bottom up”-testen.

Tabel 3 . Anvendelse af “bottom up“-testen
Slutningen af 2021 A
Regnskabsmæssig værdi efter allokering af goodwill (tabel 2) 1.525
Genindvindingsværdi  1.400
Nedskrivning    125

 M indregner en nedskrivning som følge af værdiforringelse i A på 
125. Værdiforringelsen allokeres fuldt ud til goodwill. 

B — Goodwill kan ikke allokeres på en rimelig og ensartet måde
 Goodwill ved overtagelsen af Z kan ikke allokeres til A, B og C på en 
rimelig måde. Ved slutningen af 2021 skønnes Z’s genindvindings-
værdi at være 3.500. 

 Ved slutningen af 2021 anvender M først “bottom up”-testen, der 
sammenligner A’s gen indvindingsværdi med dens regnskabsmæs-
sige værdi ekskl. goodwill.

Tabel 4 . Anvendelse af “bottom up“-testen
Slutningen af 2021 A
Regnskabsmæssig værdi (tabel 1) 1.300
Genindvindingsværdi  1.400
Nedskrivning      0

 Der indregnes ingen værdiforringelse af A på grundlag af den gen-
nemførte “bottom up”-test. 
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 Idet goodwill ikke kan allokeres på en rimelig og ensartet måde til A, 
skal M ligeledes udarbejde en “top down”-test, der sammenligner 
den regnskabsmæssige værdi af Z som helhed med gen ind vindings-
vær dien (Z som helhed er den mindste gruppe af pengestrømsfrem-
bringende enheder, som omfatter A, og hvortil goodwill kan alloke-
res på en rimelig og ensartet måde). 

Tabel 5 . Anvendelse af “top down“-testen

Slutningen af 2021 A B C
Good-

will Z
Regnskabsmæssig 
værdi 1.300 1.200 800 450 3.750
Tab ved værdiforrin-
gelse ved “bottom 
up”-testen      0      –      –      –      0
Regnskabsmæssig 
værdi efter “bottom 
up”-testen  1.300  1.200    800    450  3.750
Genindvindingsværdi  3.500
Tab ved værdi-
forringelse ved  
“top down”-testen             (250)

 M indregner derfor en nedskrivning på 250, som henføres fuldt ud 
til nedskrivning af goodwill.

Beregning af kapitalværdi og indregning  
af tab ved værdiforringelse

 I eksemplet er der set bort fra eventuelle skattemæssige virkninger.

 I slutningen af 2017 overtager virksomheden T virk somheden M for 
10.000. M ejer pro duk tionsanlæg i tre lande. Den skønnede brugs-
tid for de sammenlagte aktiviteter er 15 år.

Tabel 1 . Oplysninger ved slutningen af 2017

Aktiviteter
Allokering af 

købspris

Dagsværdi af 
identificerbare 

aktiver Goodwill1

Aktiviteter i land A 3.000 2.000 1.000
Aktiviteter i land B 2.000 1.500 500
Aktiviteter i land C   5.000   3.500   1.500

 10.000   7.000   3.000

1) Aktiviteterne i hvert land er den mindste pengestrømsfrembringende enhed, 
hvortil goodwill kan allokeres på en rimelig og ensartet måde (allokering på 
grundlag af købsprisen for aktiviteter i hvert land, som specificeret i købsafta-
len).   

EKSEMPEL 
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 T foretager lineær afskrivning på aktiverne i land A over den 
15-årige brugstid og forventer in gen restværdi. 

 I 2021 vælges en ny regering i land A. Den vedtager en lovgivning, 
som væsentligt be græn ser eks porten af T’s hovedprodukt. Som 
følge heraf bliver T’s produktion inden for en over skue lig frem  tid 
reduceret med 40 %. 

 Den væsentlige eksportrestriktion og den heraf følgende produkti-
onsnedgang kræver, at T skøn ner gen ind vin dings værdien af good-
willen og nettoaktiverne tilknyttet aktiviteterne i land A. Den penge-
strømsfrembringende enhed for goodwillen og de identificerbare 
aktiver udgøres af aktiviteterne i land A, idet uafhængige penge-
strømme ikke kan identificeres for de enkelte aktiver. 

 Nettosalgsprisen for land A’s pengestrømsfrembringende enhed 
kan ikke opgøres, idet det ik ke er sandsynligt, at en villig køber fin-
des for alle aktiverne i denne enhed. 

 Ved opgørelse af kapitalværdien af land A’s penge strøms frem-
bringende enhed, jf. tabel 2, fo retager T følgende:
• Fremskriver pengestrømme før skat baseret på ledelsens sene-

ste budgetter/fremskrivninger for de næ ste fem år (2022-
2026).

• Skønner kommende pengestrømme før skat (2027-2032) base-
ret på faldende vækstrater. Vækstraten for 2027 skønnes til 
3 %. Denne rate er lavere end den gennemsnitlige lang sig te de 
markedsvækstrate i land A.

• Vælger en diskonteringssats på 15 %, som er en sats før skat, 
der afspejler aktuelle mar keds vur deringer af den tidsmæssige 
værdi af penge og risici specifikt forbundet med land A’s pen ge-
strøms frembringende enhed.  
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Tabel 2 . Beregning af kapitalværdien af land A’s pengestrøms-
frembringende enhed ved slutningen af 2021

År
Langsigtede 
 vækstrater

Fremtidige 
 penge- 

strømme

Nutidsværdi  
faktor med 

15 % diskon-
teringssats3

Diskon-
terede 

 frem tidige 
penge-

strømme
2022 (n=1) 2301 0,86957 200
2023 2531 0,75614 191
2024 2731 0,65752 180
2025 2901 0,57175 166
2026 3041 0,49718 151
2027 3 % 3132 0,43233 135
2028 -2 % 3072 0,37594 115
2029 -6 % 2892 0,32690 94
2030 -15 % 2452 0,28426 70
2031 -25 % 1842 0,24719 45
2032 -67 % 612 0,21494     13
Kapital-
værdi  1.360

1) Baseret på ledelsens bedste nettopengestrømsprognose (efter nedskærin-
gen på 40 %).

2) Baseret på ekstrapolering af pengestrømme i foregående år ved anvendelse 
af faldende vækstrater. 

3) Nutidsværdifaktoren beregnes som k = 1/(1+a)n, hvor a = diskonteringssat-
sen og n = diskonteringsperioden.  

Indregning og måling af nedskrivning
 Genindvindingsværdien af land A’s penge strøms frem bringende 
enhed er 1.360, som er den højeste værdi af netto salgsprisen for 
land A’s pengestrømsfrembringende enhed (kan ikke opgøres) og 
dens kapitalværdi (1.360). 

 T sammenligner genindvindingsværdien af land A’s penge strøms-
frem  bringende enhed med dens regn skabs mæssige værdi, jf. 
tabel 3.

 T indregner straks en nedskrivning på 840 i resultatopgørelsen. 
Den regnskabs mæs sige værdi af goodwillen tilknyttet aktivite terne 
i land A nedskrives først før nedskrivning af de andre identificerbare 
aktiver i land A’s pen gestrøms frem bringende enhed. 
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Tabel 3 . Beregning og allokering af nedskrivning af land A’s penge-
strøms frem brin gende enhed ved slutningen af 2021

Goodwill

Identi-
ficerbare 
 aktiver I alt

Historisk kostpris 1.000 2.000 3.000
Akkumulerede afskrivninger til dato   -267   -533   -800
Regnskabsmæssig værdi før 
 indregning af værdiforringelse 733 1.467   2.200
Fordeling af beregnet 
 værdiforringelse   -733   -107   -840
Regnskabsmæssig værdi efter  
værdiforringelse      0   1.360   1.360

24 .6 Overvejelser ved nedskrivningstest, når IFRS 16 anvendes til 
fortolkning af loven
På linje med andre langfristede aktiver skal leasingaktiver, indregnet efter 
IFRS 16, nedskrivningstestes, hvis der er indikationer på værdiforringelse. 
Det kan være svært at forstå, at der kan opstå et nedskrivningsbehov alene 
som følge af IFRS 16, eftersom de økonomiske realiteter, herunder penge-
strømmene, bør være uændrede. Omvendt er det også væsentligt at være 
opmærksom på, at den regnskabsmæssige værdi af aktiverne forøges med 
IFRS 16. 

Tilvalg af IFRS 16 som fortolkningsbidrag til loven vil således give anledning 
til nogle overvejelser, som virksomheden skal tage stilling til i forbindelse 
med nedskrivningstesten

De fleste leasingaktiver vil som udgangspunkt ikke generere selvstændige 
pengestrømme, men være en del af virksomhedens samlede kapitalappa-
rat. Nedskrivningstesten vil derfor som oftest blive udført for den penge-
strømsgenererende enhed, som leasingaktiverne er en del af. 

Anvendelsen af IFRS 16 medfører en stigning i den regnskabsmæssige 
værdi af CGU’en, som skal understøttes med fremtidigt cashflow i den pen-
gestrømsgenererende enhed. Der skal i nedskrivningstesten være konsi-
stens mellem den regnskabsmæssige værdi af CGU’en og i opgørelsen af 
CGU’ens genindvindingsværdi. Udgangspunktet er, at leasingforpligtelsen 
ikke fratrækkes den regnskabsmæssige værdi af aktiverne, hvorfor de frem-
tidige pengestrømme ved opgørelse af kapitalværdien ligeledes ikke inklu-
derer fremtidige leasingbetalinger. Derimod skal leasingbetalinger, som 
ikke er reflekterede i leasingforpligtelsen såsom variable betalinger, der 
ikke er baseret på et index eller en rente, skulle reflekteres i de forventede 
fremtidige pengestrømme.

Under visse omstændigheder vil den regnskabsmæssige værdi af aktiverne 
skulle reduceres med den indregnede leasingforpligtelse. I disse tilfælde 
skal også genindvindingsværdien reduceres med leasingforpligtelserne.

Pengestrømsgenererende 
enhed

Konsistens mellem leasing-
forpligtelser og genindvin-
dingsværdi
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Typisk vil forøgelse af gæld i balancen som følge af IFRS 16 medføre behov 
for en nedjustering af diskonteringsrenten, da gæld typisk udgør en billigere 
finansieringsform end ejerafkastkravet.

Den regnskabsmæssige værdi af leasingaktiver reflekterer den tilhørende 
leasingforpligtelse, som ofte i praksis er beregnet ved hjælp af leasingta-
gers marginale lånerente. Denne lånerente vil typisk være en del lavere end 
den diskonteringsrente, som anvendes i nedskrivningstesten. 

24 .7 Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis anføres principperne for nedskriv-
ninger. Der er eksempler på formulering af anvendt regnskabspraksis for 
værdiforringelse af langfristede aktiver i EY’s årsrapportmodeller, som fin-
des i den elektroniske udgave af denne publikation.

I anlægsnoten til langfristede aktiver for regnskabsklasse C- og D-virksom-
heder skal årets eventuelle nedskrivninger og tilbageførsler af nedskrivnin-
ger fremgå som separate linjer.

Der skal efter § 67 a gives oplysninger i noterne om de særlige poster, som 
er indregnet i resultatopgørelsen. Dette omfatter nedskrivninger og tilba-
geførsler af nedskrivninger. Se mere herom i afsnit 37.4 Særlige poster. 

Loven stiller derudover ikke specifikke oplysningskrav om metoder, forud-
sætninger m.v.

Årsregnskabet skal indeholde omtale af væsentlige usikkerheder ved ind-
regning og måling af aktiver og forpligtelser. Disse oplysninger gives mest 
hensigtsmæssigt i noterne. Se nærmere herom i afsnit 37.12 Oplysninger 
om usikkerheder og usædvanlige forhold. De samme oplysninger vil også 
være omfattet af lovens krav til ledelsesberetningen.

IAS 36 stiller meget detaljerede krav til præsentation og oplysninger af 
værdiforringelse på aktiver. Oplysningskravene i IAS 36 kan anvendes som 
inspira tions kilde, hvis yder ligere oplysninger vurderes at være nødvendige 
af hensyn til lovens krav om et retvisende billede.

De væsentligste noteoplysningskrav i IAS 36 er bl.a.:
• Størrelsen af nedskrivninger og tilbageførsler heraf, som er indregnet i 

resultatopgørelsen, og i hvilke regnskabsposter nedskrivningerne er 
medtaget. Afgiver virksomheden segmentoplysninger, skal beløbet 
oplyses for hvert primær segment.

• Er en nedskrivning på et enkelt aktiv, en enkelt pengestrømsfrembrin-
gende enhed eller en tilbageførsel heraf, væsentlig for bedømmelsen af 
årsrapporten, skal følgende bl.a. oplyses:
– De begivenheder eller omstændigheder, der medførte nedskrivnin-

gen eller tilbageførslen heraf

Diskonteringsrenten

Anvendt  regnskabs praksis

Anlægsnote,  
§ 88

Særlige poster,  
§ 67 a

Væsentlige usikkerheder 
ved indregning og måling

Detaljerede notekrav  
i IAS 36
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– Den indregnede eller tilbageførte nedskrivning ved værdiforringel-
sen

– Type af aktiv og i hvilket segment dette indgår
– For pengestrømsfrembringende enheder ud over ovenstående til-

lige en beskrivelse af sammensætningen af den pengestrømsfrem-
bringende enhed og eventuelle ændringer i sammensætningen

– Hvorvidt genindvindingsværdien er aktivets eller den penge strøms-
frem bringende enheds nettosalgsværdi eller kapitalværdi

– Hvis genindvindingsværdien er fastsat ud fra nettosalgsværdien, 
beskrives grundlaget for fastsættelsen af nettosalgsværdien

– Hvis genindvindingsværdien er fastsat ud fra kapitalværdien, oply-
ses den anvendte diskonteringssats for det aktuelle og tidligere 
skøn over kapitalværdien.

• Er de samlede nedskrivninger eller tilbageførsler heraf væsentlige for 
årsregnskabet som helhed, skal følgende bl.a. oplyses:
– De væsentligste kategorier af aktiver, som er påvirket af nedskriv-

ninger eller tilbageførsler heraf
– De væsentligste begivenheder eller omstændigheder, der foranledi-

gede de foretagne nedskrivninger eller tilbageførsler heraf.

Opfyldelse af ovennævnte notekrav er ikke påkrævet efter loven, men kan 
tjene som inspiration ved opfyldelse af lovens oplysningskrav om væsent-
lige begivenheder i regnskabsåret i ledelsesberetningen, herunder væsent-
lig påvirkning af virksomhedens finansielle stilling.
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Kapitel 25  
Egenkapital

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om binding af egenkapital
reserver i selskabsregnskab Ja

Krav om binding af egenkapital
reserver i koncernregnskab

Nej, dog krav om særskilt præsentation af reserve for  
sikringstransaktioner og reserve for valutaomregning

Egenkapital er defineret som forskellen mellem aktiver og forpligtelser.

I Danmark er der særligt for kapitalselskaber en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav til 
egenkapital og egenkapitalreserver. Egenkapitalreserverne og deres restriktioner og muligheder 
beskrives i dette kapitel.

Forslag til udbytte for regnskabsåret skal præsenteres som en særskilt post un der egenkapitalen.  
 

25 .1 Klassifikation som egenkapital- eller gældsinstrumenter
Et egenkapitalinstrument defineres som enhver kontrakt, der repræsente-
rer en andel af den forskelsværdi, der fremkommer, når virksomhedens 
aktiver fratrækkes forpligtelser (nettoaktiver).

I henhold til IAS 32 kan et instrument kun klassificeres som egenkapital, 
hvis udsteder har en ubetinget ret til at undgå afregning af kontanter eller 
et andet finansiet instrument, eller hvis udsteder kan afregne instrumentet 
med egne egenkapitalinstrumenter ved at udveksle et fast antal egne kapi-
talandele for en fast pris (fixed-for-fixed kriteriet).

For yderligere om klassifikation af gælds- og egenkapitalinstrumenter hen-
vises til afsnit 21.3 Klassifikation af gældsinstrumenter og egenkapitalin
strumenter.

25 .2 Transaktioner, der skal indregnes direkte på egenkapitalen
Lovens § 49 sondrer mellem transaktioner, der skal indregnes i resultatop-
gørelsen, og transaktioner, der skal indregnes i egenkapitalen.

Definition

IAS 32
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Loven oplister udtømmende transaktioner, der ikke må indregnes i resultat-
opgørelsen, men skal indregnes direkte i egenkapitalen:
• Opskrivning af materielle aktiver og til bage  førsler af sådanne op skriv-

ninger.
• Kostpris og salgspris ved køb og salg af egne ka pitalandele.
• Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter, som virksom-

heden anvender til sikring af fremtidige transaktioner (cash flow 
hedges).

• Omregning af investeringer i fremmed valuta.
• Ændring i anvendt regnskabspraksis og præsentationsvaluta.
• Korrektion af væsentlige fejl.
• Aktuarmæssige gevinster og tab på ydelsesbaserede pensionsforplig-

telser.
• Kapitalforhøjelser og -nedsættelser, herunder omkostninger i forbin-

delse med egenkapitaltransaktioner, hvor der gennemføres ændringer 
i egenkapitalens størrelse. 

• Udlodninger, herunder udlodning af udbytter og uddelinger i erhvervs-
drivende fonde.

Den del af årets indkomstskat, der direkte knytter sig til transaktioner, der 
indregnes direkte i egenkapitalen, skal ligeledes indregnes i egen ka pi talen 
som skat af årets egenkapitalbevægelser.

Loven antager modsætningsvis, at alle øvrige transaktioner skal indregnes 
i resultatopgørelsen.

Transaktioner, der skal indregnes i resultatopgørelsen, fremgår af afsnit 
28.3 Flertallet af værdireguleringer skal indregnes i resultatopgørelsen. 

25 .3 Virksomhedskapital
Det er den nominelle (pålydende) kapital, der er indbetalt eller kan kræves 
indbetalt af kapitalejerne, der skal præsenteres som virksomhedskapital i 
egenkapitalen. Virksomhedskapitalen i et kapitalselskab kan ikke udloddes.

Bestemmelser, der regulerer stiftelse, kapitalforhøjelse, kapitalnedsæt-
telse og øvrige selskabsretlige forhold, findes i selskabsloven.

Stiftelse
Den nominelle virksomhedskapital ved stiftelse skal udgøre mindst 
400.000 kr. i et aktieselskab og 40.000 kr. i et anpartsselskab. 

Udskudt indbetaling 
Selskabsloven giver mulighed for, at den tegnede virksomhedskapital ikke 
indbetales fuldt ud på stiftelsestidspunktet. Alene 25 % af virksomhedska-
pitalen ved en kontant stiftelse kræves indbetalt, dog altid minimum 
40.000 kr. for anpartsselskaber. 

§ 49, stk. 2

Andre transaktioner skal 
indregnes i resultat-
opgørelsen

A/S eller ApS

Mulighed for udskudt 
 indbetaling af 
 virksomhedskapital
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Overkurs ved emission skal for aktieselskaber altid indbetales fuldt ud. Til-
svarende gælder for stiftelser ved apportindskud, hvor et apportindskud 
anses for at være fuldt ud indbetalt. 

I anpartsselskaber kan anpartshavere i lighed med indbetaling af virksom-
hedskapitalen nøjes med at indbetale 25 % af overkursen ved en kontant 
stiftelse. 

Ved en stiftelse af et anpartsselskab ved apportindskud af enkeltaktiver 
eller en bestående virksomhed til overkurs, anses overkursen ligeledes som 
100 % indbetalt. Ved såkaldte blandede stiftelser, hvor der både indskydes 
aktiver og kontanter, kan metoden om udskudt indbetaling af virksomheds-
kapital ikke anvendes. 

Ikke-indbetalt virksomhedskapital anses som et anfordringstilgode havende 
for virksomheden, der af det centrale ledelsesorgan kan kræves indbetalt 
med en frist på 2 uger.

Tilgodehavende virksomhedskapital er omfattet af forældelseslovens frist 
på 3 år. Forældelsesfristen regnes efter den seneste justering af forældel-
sesloven fra det tidspunkt, hvor virksomheden beslutter at kalde den ude-
stående virksomhedskapital. Forældelsesfristens begyndelse kan dog højst 
udskydes i op til 10 år regnet fra forfaldstidspunktet. Det vil i praksis sige, 
at begyndelsestidspunktet for forældelsen begynder at løbe, når virksom-
heden kalder den udestående kapital, dog så den almindelige forældelses-
frist på 3 år senest begynder at løbe 10 år efter selskabets stiftelse. Heref-
ter er selskabet løbende (hvert tredje år) nødt til at sørge for at afbryde for-
ældelsen.

Der henvises til afsnit 25.8 for yderligere om den regnskabsmæssige 
behandling af ikke-indbetalt virksomhedskapital. 

Hvis et kapitalindskud foretages i andre aktiver end likvider, såkaldt apport-
indskud, skal stiftelsesdokumentet indeholde oplys ninger herom. 

Ved apportindskud skal der som udgangspunkt udarbejdes en vurderings-
beretning, hvori en vurderingsmand erklærer, at værdien af de indskudte 
aktiver mindst svarer til det aftalte vederlag. 

Indskydes en bestående virksomhed i forbindelse med en stiftelse, skal der 
tillige udarbejdes en åbningsbalance, som skal revideres, hvis virksomhe-
den er omfattet af revisionspligt. 

Der er i selskabslovens § 38 indarbejdet en lempelse fra kravet om vurde-
ringsberetning ved apportindskud af børsnoterede værdi papirer eller akti-
ver, der i koncern- eller årsregnskabet er præsenteret individuelt og samti-
dig måles til dagsværdi. Hvis vurderingsberetning fravælges, skal i stedet 

Indbetaling af kontant  
overkurs i aktieselskaber

Indbetaling af kontant  
overkurs i anpartsselskaber 

Apportindskud til overkurs 

Forældelsesfrister for 
udskudt virksomheds-
kapital

Apportindskud og 
 vurderingsberetning

Revideret  åbningsbalance

Lempelse fra kravet  
om vurderingsberetning
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udarbejdes en ledelsesredegørelse, der stort set indholdsmæssigt svarer til 
en vurderingsberetning.

Omkostninger relateret til egenkapitaltransaktioner
Direkte omkostninger, afholdt i forbindelse med ændringer i egenkapitalens 
størrelse, skal indregnes direkte på egenkapitalen, eksempelvis omkostnin-
ger afholdt i forbindelse med kapitalforhøjelse og ekstraordinært  udbytte. 
Det skal vurderes, om omkostningen har direkte tilknytning til egenkapital-
transaktionen, og om der er sket en ændring af egenkapitalens størrelse. 

Den regnskabsmæssige behandling af transaktionsomkostningerne i for-
bindelse med en børsnotering afhænger af, om der er tale om en børsnote-
ring af nye aktier (kapitalforhøjelse) eller eksisterende aktier. Transaktions-
omkostninger, afholdt til en børsnotering af nye aktier, vil kvalificere til ind-
regning på egenkapitalen, hvorimod omkostninger relateret til børsnote-
ring af eksisterende aktier skal indregnes i resultatopgørelsen. Hvis der er 
tale om en børsnotering af både eksisterende og nye aktier, skal virksomhe-
den foretage en fordeling af transaktionsomkostningerne. 

Vedrørende koncernregnskaber
Omkostninger til egenkapitaltransaktioner, der er indregnet direkte på 
egen kapitalen i dattervirksomheder, anses i koncernregnskabet ikke for at 
være egenkapitalbevægelser, hvis sådanne ændringer ikke samtidig ændrer 
på koncernegenkapitalens størrelse. Sådanne omkostninger skal derfor 
indregnes i resultat opgørelsen i koncernregnskabet. 

Dette betyder også, at omkostninger til udlodning af ekstraordinært 
udbytte eller omkostninger til kapitalforhøjelse i dattervirksomheder skal 
indregnes i resultatopgørelsen i koncernregnskabet.

Kapitalforhøjelser
Beslutning om forhøjelse af virksomhedskapitalen kan ske enten på en ordi-
nær eller ekstraordinær generalforsamling. Beslutning om kapital forhøjelse 
skal vedtages som en vedtægtsændring. 

Hvis kapitalforhøjelsen behandles på en ekstraordinær generalforsamling, 
skal den seneste reviderede årsrapport fremlægges sammen med en beret-
ning udarbejdet af bestyrelsen, der oplyser om væsentlige begivenheder af 
betydning for selskabets finansielle stilling, som er fremkommet siden udar-
bejdelsen af seneste årsrapport. Beretningen kan dog fravælges, hvis alle 
kapitalejere er enige herom.

En kapitalforhøjelse kan gennemføres ved:
• Kontant indbetaling
• Apportindskud
• Gældskonvertering 
• Fondsemission.

Transaktionsomkostninger 
ved børsnotering

Kapitalforhøjelser
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Ved kontante kapitalforhøjelser er der mulighed for, at virksomhedskapita-
len, der tegnes i forbindelse med kapitalforhøjelsen, ikke indbetales fuldt 
ud. Dog skal mindst 25 % af virksomhedskapitalen være indbetalt.

Overkurs ved emission skal altid indbetales fuldt ud for aktieselskaber. 
Dette gælder, uanset om kapitalforhøjelsen gennemføres kontant eller ved 
apportindskud. I modsætning til dette kan anpartsselskaber nøjes med at 
indbetale 25 % af overkursen i en kontant kapitalforhøjelse. Et apportind-
skud til overkurs vil altid blive anset som fuldt ud indbetalt. 

Der henvises endvidere til afsnit 25.8 for yderligere om den regnskabsmæs-
sige behandling af ikke-indbetalt virksomhedskapital. 

Øvrige kapitalforhøjelser, der er gennemført ved gældskonvertering eller 
fondsemission, anses også fortsat for at være ”indbetalt” fuldt ud. 

Kapitalforhøjelser, der gennemføres ved apportindskud, vil som beskrevet 
under stiftelse ligeledes være omfattet af kravet om vurderingsberetning, 
medmindre der indskydes børsnoterede værdipapirer eller aktiver, der er 
præsenteret individuelt og samtidig måles til dagsværdi. 

Indskydes en bestående virksomhed i forbindelse med en kapitalforhøjelse, 
skal der udarbejdes en overtagelsesbalance, som skal revideres, hvis virk-
somheden er underlagt revisionspligt. 

En kapitalforhøjelse, hvor beslutning om kapitalforhøjelse, bindende teg-
ning, indbetaling og anmeldelse i Erhvervsstyrelsen er gennemført inden 
balancedagen, skal altid indregnes i årsregnskabet.

Tilsvarende gælder, hvis beslutning, tegning og indbetaling er gennemført 
før balancedagen, men hvor anmeldelse og registering er gennemført efter 
balancedagen. Anmeldelse af en kapitalforhøjelse skal i henhold til sel-
skabsloven ske senest 14 dage efter, indbetaling er sket, eller fristen for ind-
betaling er udløbet. Den manglende registrering skal oplyses i noterne. 

Er der tvivl om, hvorvidt en besluttet kapitalforhøjelse reelt vil blive gen-
nemført, skal eventuelle indbetalinger, der er modtaget i forbindelse med 
kapitalforhøjelsen, indregnes som forudbetalinger under gældsforpligtel-
ser.

I situationer, hvor en beslutning om kapitalforhøjelse ikke er truffet inden 
balancedagen, eller hvor beslutningen måske nok er truffet inden balance-
dagen, men hvor tegning, indbetaling og anmeldelse ikke vurderes at være 
sandsynlig, må kapitalforhøjelsen ikke indregnes i årsregnskabet. Der vil i 
stedet være tale om en ikke-regulerende begivenhed, jf. kapitel 13 Begiven
heder efter balancedagen, der indregnes i det kommende regnskabsår.

Mulighed for udskudt 
 indbetaling af kontante 
kapitalforhøjelser

Apportindskud og 
 vurderingsberetning

Revideret 
 overtagelsesbalance

Oplysning i  årsregnskabet
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Kapitalnedsættelser
En beslutning om kapitalnedsættelse af virksomhedskapitalen kan ske på 
en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og skal vedtages som en 
vedtægtsændring. 

Hvis en nedsættelse af virksomhedskapitalen behandles på en ekstraordi-
nær generalforsamling, skal det seneste reviderede årsregnskab fremlæg-
ges sammen med en beretning udarbejdet af bestyrelsen, der oplyser om 
væsentlige begivenheder af betydning for selskabets finansielle stilling, der 
er fremkommet siden seneste årsrapport. Beretningen kan dog fravælges, 
hvis alle kapitalejere er enige herom.

Der skal efter en kapitalnedsættelse være fuld dækning for:
• Virksomhedskapitalen
• Lovpligtige reserver
• Vedtægtsmæssige reserver.

En kapitalnedsættelse kan ske til:
• Dækning af underskud
• Udbetaling til aktionærer
• Henlæggelse til en særlig fond, der kun kan anvendes efter beslutning 

af generalforsamlingen.

Skal en kapitalnedsættelse anvendes til dækning af underskud, er det et 
krav, at virksomhedens overførte underskud forinden nedsættelsen er søgt 
nedbragt ved anvendelse af virksomhedens øvrige egenkapitalreserver, 
der kan anvendes til dækning af underskud. 

En kapitalnedsættelse til dækning af underskud skal indregnes i det regn-
skabsår, hvor beslutning om kapitalnedsættelse er gennemført. 

Skal nedsættelsesbeløbet derimod anvendes til udbetaling til kapital ejerne 
eller til henlæggelse til en særlig fond, er det et krav, at der foretages anmel-
delse til Erhvervsstyrelsen med anmodning til kreditorerne om anmeldelse 
af krav, medmindre virksomhedskapitalen samtidig forhøjes ved tegning af 
et tilsvarende beløb. Kapitalnedsættelsen kan først regnskabsmæssigt ind-
regnes, når anmeldelsesfristen er udløbet, og eventuelle anmeldte for-
faldne krav er fyldestgjort, og når der på forlangende er stillet betryggende 
sikkerhed for uforfaldne eller omtvistede krav.

Der skal alene ske anmeldelse om beslutning af en forventet kapitalnedsæt-
telse, idet en kapitalnedsættelse automatisk anses for gennemført ved 
udløb af kreditorernes anmeldelsesfrist, medmindre det i mellemtiden 
anmeldes, at kapitalnedsættelsen ikke skal gennemføres.

Kapitalnedsættelse

Kapitalnedsættelse til 
dækning af underskud

Kapitalnedsættelse  
til udbetaling
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En kapitalnedsættelse til udbetaling kan først indregnes i årsregnskabet på 
det tidspunkt, hvor alle betingelserne for at gennemføre kapitalnedsættelse 
er opfyldt. 

Det skal i tilknytning til egenkapitalopgørelsen oplyses, hvis en kapitalned-
sættelse er besluttet og igangsat inden balancedagen, men ikke er endelig 
gennemført på balance dagen. 

Køb og salg af egne kapitalandele
Selv om den regnskabsmæssige behandling ved køb og salg af egne kapital-
andele stort set svarer til en kapitalnedsættelse (køb) og kapitalforhøjelse 
(salg), ændres den nominelle virksomhedskapital ikke. Købs- og salgstrans-
aktioner af egne kapitalandele indregnes direkte på egenkapitalens frie 
reserver. Se endvidere kapitel 35 Egne kapitalandele for yderligere om den 
regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele. 

25 .4 Overkurs ved emission
Beløb, der ud over virksomhedskapitalen indbetales eller apportindskydes i 
forbindelse med stiftelse eller senere kapitalforhøjelse, kaldes overkurs ved 
emission. Hvis kapitalejerne fx har indskudt 250 kr. for hver kapitalandel 
med en pålydende værdi på 100, hen føres overkursbeløbet på 150 kr. pr. 
udstedt kapitalandel til denne post under egenkapitalen. 

Fastsættes en overkurs i forbindelse med en kontant stiftelse eller en senere 
kontant kapitalforhøjelse, skal denne altid indbetales fuldt ud for aktiesel-
skaber og kan ikke udskydes til senere indbetaling, som det er tilfældet med 
virksomhedskapital.

Anpartsselskaber kan nøjes med at indbetale 25 % af overkursen ved en 
kontant kapitalforhøjelse.

En konstateret overkurs i forbindelse med indskud af enkeltaktiver eller en 
bestående virksomhed anses altid for at være 100 % indbetalt.

Stiftelser eller kapitalforhøjelser, der gennemføres til overkurs, kan sel-
skabsretligt gennemføres uden binding af overkursen, dvs. at overkursen 
regnskabsmæssigt kan vælges overført til overført resultat. Ved en sådan 
overførsel afspejler regnskabsposten ”Overført resultat” ikke det faktisk 
indtjente resultat i virksomheden. 

Ønskes en mere stringent præsentation af egenkapitalens poster, herunder 
hvordan egenkapitalposterne er opstået, bør reserve for overkurs ved 
emission opretholdes i årsregnskabet, uanset at overkursreserven repræ-
senterer en egenkapitalreserve, ledelsen frit kan disponere over. 

Kapitalejere kan også frivilligt, hvis de måtte ønske det, optage en bestem-
melse i selskabets vedtægter om, at allerede eksisterende overkursreser-

En kapitalnedsættelse  
skal først indregnes, når  
den er gennemført
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ver og overkurs, der indskydes eller indbetales ved kapital forhøjelser ud 
over kapitalandelenes no minelle værdi med fradrag af direkte omkostnin-
ger, skal henlægges til en overkurs reserve. En sådan frivillig overkurs-
reserve vil heller ikke være omfattet af  restriktive bestemmelser om frigø-
relse ved udstedelse af proklama m.v., medmindre kapitalejerne beslutter 
sig herfor.

Ved anvendelse af en frivillig overkursreserve, bør virksomheden i tilknyt-
ning til noterne til egenkapitalen eller i anvendt regnskabspraksis oplyse, 
 hvilke muligheder og begrænsninger der gælder for egenkapitalreserven. 

25 .5 Reserve for opskrivninger
Reserven opstår, når der foretages opskrivninger af immaterielle og mate-
rielle aktiver samt for kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virk-
somheder og fællesledede virksomheder til dags værdi. Det beløb, akti-
verne opskrives med, skal indregnes direkte på egenkapitalen efter reduk-
tion af eventuel udskudt skat, tilknyttet de opskrevne aktiver.

Reserven for opskrivninger skal reduceres med senere foretagne afskriv-
ninger, der kan henføres til opskrivninger på immaterielle og materielle akti-
ver, der måles til dagsværdi efter § 41. 

Reduktionen af ”Reserven for opskrivninger”, når de opskrevne aktiver 
reduceres i værdi som følge af afskrivninger, er i overensstemmelse med 
kravene i IAS 16. Dette betyder, at det beløb, som reserven skal reduceres 
med, er forskellen mellem afskrivninger på grundlag af aktivets dagsværdi 
på den ene side og afskrivninger på grundlag af aktivets oprindelige kost-
pris på den anden side. Overførsler fra reserver for opskrivninger til posten 
”Overført resultat” sker direkte via egenkapitalen og må ikke indregnes i 
resultatopgørelsen.

Reserven for opskrivninger kan ikke anvendes til udlodning eller til dækning 
af underskud. Reglerne skal sikre, at virksomheder, der anvender § 41, 
hverken forbedrer deres muligheder for udlodning eller reducerer aktio-
nærernes risiko for at skulle tilføre ny virksomhedskapital, hvis der opstår 
store underskud eller tab på andre aktiver.

Reserven for opskrivninger kan alene anvendes til kapitalforhøjelse ved 
fondsemission. Anvendelse af reserve for opskrivninger til fondsemission 
tæt efterfulgt af en kapitalnedsættelse til udbetaling anses som en udlod-
ning af urealiserede gevinster og betragtes af Erhvervsstyrelsen som omgå-
else. 

Der henvises i øvrigt til omtale i kapitel 16 Materielle aktiver for nærmere 
omtale af den regnskabsmæssige behandling af opskrivninger på materielle 
aktiver. 

§ 41, stk. 3 
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Der skal gives oplysninger om bevægelserne på ”Reserve for opskrivnin-
ger”, herunder primo, årets tilgang, tilbageførsel af tidligere års opskrivnin-
ger, årets afskrivninger, afgang i året og ultimo. Der er ikke krav om sam-
menligningstal. Nedenfor er givet et eksempel på, hvordan notekravet kan 
opfyldes.

  Eksempel på oplysning om bevægelserne på reserven for opskriv-
ninger: 
Reserve for opskrivninger 2021 2020

Saldo 1. januar 266.200 250.000

Opskrivninger i årets løb        0  145.600

Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger   -85.000   -27.500

Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver   -19.755   -23.400

Afgang vedrørende opskrivninger på afhæn-
dede aktiver        0   -67.000

Overført til/fra udskudt skat    18.700   -11.500 

Saldo 31. december  180.145  266.200

Oplysningskravet skal muliggøre for regnskabsbruger at sammenligne to 
virksomheders årsregnskaber, hvor kun den ene virksomhed anvender 
§ 41. Oplysningerne skal i henhold til loven gives i noterne.

25 .6 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Reserven skal forøges med positive nettoværdireguleringer fra kapital-
andele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, fællesledede virk-
somheder, der måles efter indre værdis metode, og kapitalinteresser, der 
vælges målt efter den indre værdis metode. 

Reserven kan ikke anvendes til udlodning, men kan anvendes til under-
skudsdækning. Dette betyder, at ikke-udloddede resultater og andre for-
øgelser af egenkapital i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede 
virksom he der og fællesledede virksomheder ikke medfører forøgelse af 
investorvirksom hedens udlodningsmuligheder. Investor kan dække egne 
underskud med netto reserven. Reserven kan også anvendes til kapital-
forhøjelse ved fonds  emission.

For mere detaljeret beskrivelse af reserve for nettoopskriving efter indre 
værdis metode henvises til omtale i kapitel 19 Kapitalandele i dattervirk
somheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede 
arrangementer for nærmere omtale af den regnskabsmæssige behandling 
af netto opskrivning efter indre værdis metode. 

25 .7 Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser
Der er i selskabsloven mulighed for, at virksomheder, der er blevet overta-
get, kan yde lån til eller stille aktiver til sikkerhed over for køber (lovlig selv-

Oplysningskrav,  
§ 58, nr. 2
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finansiering).  Lovlig selvfinansiering kan alene etableres i tæt tilknytning til 
et virksomhedskøb og ikke på et senere tidspunkt.

Dertil kommer muligheden for at yde lovlige kapitalejerlån til flere kapital-
ejere end tidligere på visse betingelser.  

For at et kapitalselskab kan yde lån, skal følgende betingelser være opfyldt:
• Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie 

reserver, jf. selskabslovens § 180, stk. 2, og skal ydes på sædvanlige 
markedsvilkår. 

• Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af gene-
ralforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyn-
digelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse 
kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økono-
miske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller 
tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.

• Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter 
aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Hvis selskabet anvender en af ovenstående muligheder, skal et beløb sva-
rende til lånet eller sikkerhedsstillelsen overføres fra virksomhedens frie 
egenkapitalreserver til ”Reserve for udlån og sikkerhedsstillelser”. Bestem-
melsen skal sikre, at beløb, som stilles til rådighed som lovlig selvfinansie-
ring eller lovlige kapitalejerlån, ikke også samtidig kan udloddes som 
udbytte. Det er en forudsætning for at kunne yde et lån eller stille sikkerhed 
til lovlig selvfinansiering eller lovlige kapitalejerlån, at virksomheden har 
frie egenkapitalreserver. 

Selskabsloven tager udgangspunkt i virksomhedens frie egenkapitalreser-
ver i henhold til den seneste årsrapport og ikke de frie egenkapitalreserver, 
der eksisterer på tidspunktet for etablering af lovlig selvfinansiering eller et 
lovligt kapitalejerlån. I situationer, hvor egenkapitalen siden seneste årsrap-
port er blevet reduceret, tages der udgangspunkt i egenkapitalens konkrete 
størrelse på tidspunktet for etablering af lån eller sikkerhedsstillelse. Der 
kan ikke etableres lovlig selvfinansiering eller et lovligt kapitalejerlån i det 
omfang, det vil medføre negative frie egenkapitalreserver på tidspunktet 
for beslutning om ydelse af lån eller sikkerhedsstillelse.

Hvis lånet tilskrives renter, der ikke er betalt, skal ”Reserve for udlån og sik-
kerhedstillelser” ligeledes forøges med tilskrevne renter. 

Reserven skal tilsvarende reduceres eller opløses, i det omfang lånet eller 
sikkerhedsstillelsen nedbringes, afdrages eller bringes til ophør.

Reserven for udlån og sikkerhedsstillelser kan endvidere reduceres ved, at 
et eventuelt udbytte modregnes i lånet. Hvis reserven for udlån og sikker-
hedsstillelser skal reduceres med udbytte, som forventes besluttet på en 
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kommende generalforsamling, forudsættes det, at kapitalejeren senest på 
balancedagen uigenkaldeligt har accepteret modregning af udbytte i lånet. 
Der kan alene ske modregning af nettobeløbet efter eventuel tilbageholdt 
udbytteskat i reserven for udlån og sikkerhedsstillelser. Det er kapitaleje-
rens nettofordring på virksomheden, som kan modregnes i egenkapitalre-
serven. 

Reserven kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formind-
skes på anden måde. Der er således tale om en bunden egenkapitalreserve. 

Reserven kan heller ikke overføres til virksomhedskapital, da en sådan 
overførsel ville være at sidestille med indskud af en fordring på en aktionær, 
hvilket ikke er tilladt efter selskabsloven.

Det er således en klar forudsætning, at egenkapitalreserven for udlån og 
sikkerheds stillelser til enhver tid svarer til den regnskabsmæssige værdi af 
lånet eller sikkerhedsstillelsen, som er ydet.

25 .8 Reserve for ikke-indbetalt virksomhedskapital og overkurs
Efter de hidtidige krav i loven har kapitalselskaber kunnet vælge at indregne 
virksomhedskapital og en eventuel overkurs, der endnu ikke er fuldt indbe-
talt, enten som et tilgodehavende (bruttopræsentation) eller fratrække det 
under henholdsvis virksomhedskapitalen og overkursen (nettopræsenta-
tion). 

Efter selskabslovens § 33, stk. 2, kan ikke-indbetalt selskabskapital kræves 
indbetalt på anfordring af selskabets centrale ledelsesorgan, som typisk er 
bestyrelsen. Ved tegningen har de pågældende kapitalejere givet et ubetin-
get tilsagn om at foretage indbetaling på anfordring. Det er således ikke 
muligt for kapitalejere at opstille forudsætninger for at kalde kapitalen, idet 
det overlades til selskabets bestyrelse at afgøre, om og hvornår indbetaling 
skal ske. 

IFRS behandler ikke specifikt kapitalforhøjelser, som udskydes til senere 
indbetaling. Definitionerne i IFRS – herunder definitionen af aktiver – svarer 
stort set til definitionerne i loven, og det antages derfor, at IFRS kræver 
bruttopræsentation. 

Loven er derfor tilpasset, så det fremover alene tillades, at virksomheden 
skal præsentere ikke-indbetalt virksomhedskapital og ikke-indbetalt over-
kurs som et tilgodehavende (bruttopræsentation).

En overgang fra tidligere anvendelse af nettopræsentation til bruttopræ-
sentation vil være en ændring af anvendt regnskabspraksis, hvor virksom-
heden skal reklassificere et beløb, svarende til ikke-indbetalt virksomheds-

Brutto- eller 
 netto præsentation

Brutto præsentation, 
§ 35 b



Kapitel 25 Egenkapital 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 465

kapital og overkurs fra ”Overført resultat” eller en anden post, der kan 
anvendes til udbytte til egenkapitalreserven ”Reserve for ikke-indbetalt 
virksomhedskapital og overkurs”. Denne reserve kan ikke elimineres med 
virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal 
opløses eller reduceres, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen 
indbetales til virksomheden. 

Fordelen ved bruttopræsentation er, at tilgodehavendet hos kapitalejerne 
indregnes og præsenteres som et særskilt aktiv i balancen, hvorved egen-
kapitalen forøges. Det fremgår således klart for regnskabsbrugerne, at der 
er tale om beløb, som endnu ikke er indbetalt til virksomheden, og hvortil 
der er knyttet en kreditrisiko. 

Loven kræver ikke, at tilgodehavender fra ikke-indbetalt virksomhedskapi-
tal og eventuel overkurs skal forrentes, og der kan derfor gå lang tid, fra 
beslutningen om kapitalforhøjelse til beløbet bliver indbetalt. I praksis ses 
det dog efterhånden ganske ofte, at enten andre kapitalejere eller skatte-
myndighederne stiller krav om forrentning af den udskudte indbetaling for 
at undgå skævvridning mellem parterne. Tilgodehavendet skal måles til 
amortiseret kostpris, hvilket betyder, at hvis indfrielsestidspunktet kan 
skønnes, skal renter tilknyttet tilgodehavendet indregnes i resultatopgørel-
sen frem til indfrielsestidspunktet. Hvis der er tale om et anfordringslån, 
kan måling af tilgodehavendet ske til kurs 100, dog med reduktion af en 
eventuel nedskrivning, hvis debitors kreditværdighed er reduceret.  

Denne tilkendegivelse er ikke i overensstemmelse med IFRS. IAS 39 Finan
cial Instruments: Recognition and Measurement eller IFRS 9 Financial Instru
ments ville kræve en tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme 
under hensyntagen til forventet tidspunkt for indbetaling.

Et beløb svarende til den ikke-indbetalte virksomhedskapital overføres fra 
posten “Overført resultat” eller andre frie egenkapitalreserver til “Reserve 
for ikke-indbetalt virksomhedskapital”. Dette krav gælder, uanset om virk-
somhedens frie egenkapitalreserver derved bliver negative. Hvis en virk-
somhed har valgt at præsentere ”Overkurs ved emission” særskilt, kan 
overførsel også ske fra denne post, da overkurs reelt anses som en fri egen-
kapitalreserve i henhold til selskabsloven.

Reserven kan alene opløses eller reduceres i takt med, at den ikke-indbe-
talte virksomhedskapital indbetales til virksomheden. 

Reserven kan ikke overføres til virksomhedskapital, og reserven for ikke-
indbetalt virksomhedskapital kan heller ikke elimineres med virksomhedens 
underskud eller formindskes på anden måde. 

Reserven for ikke-indbetalt virksomhedskapital kan heller ikke formindskes 
i forbindelse med en eventuel nedskrivning af tilgodehavendet for ikke-ind-
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betalt virksomhedskapital på grund af fx manglende betalingsevne. Først 
ved gennemførelse af en egentlig selskabsretlig kapital nedsættelse skal 
reserven nedsættes tilsvarende.

Nedskrivninger af tilgodehavender på ikke-indbetalt virksomhedskapital 
som følge af manglende bonitet skal efter EY’s opfattelse indregnes i resul-
tatopgørelsen, svarende til den regnskabsmæssige behandling af nedskriv-
ninger på finansielle aktiver, der måles til amortiseret kostpris.

Lovens krav til præsentation af ikke-indbetalt virksomhedskapital er illu-
streret i eksemplet herunder. 

 En virksomhed stiftes kontant med en nominel virksomhedskapital 
på 1.000 t.kr., og der indbetales alene 25 % heraf. Det er planen, at 
den resterende del af virksomhedskapitalen indbetales tre år efter 
stiftelsen. Ikke-indbetalt virksomhedskapital forrentes ikke. Nutids-
værdien af tilgodehavende ikke-indbetalt virksomhedskapital udgør 
648 t.kr. ved anvendelse af en diskonteringsrente på 5 % p.a.  

Bruttopræsentation
 I eksemplet har virksomheden valgt at tilbagediskontere tilgodeha-
vendet til nutidsværdi, jf. lovens hovedregel for finansielle aktiver. 
Loven tillader dog, at tilgodehavendet kan indregnes til kurs 100, 
dvs. uden tilbagediskontering. 

 Der indregnes et tilgodehavende til nutidsværdi, 648 t.kr. Reserven 
for ikke-indbetalt virksomhedskapital svarer til det nominelle beløb 
for ikke-indbetalt virksomhedskapital på 750 t.kr. Forskellen mel-
lem det indregnede tilgodehavende på 648 t.kr. og reserven for 
ikke-indbetalt virksomhedskapital på 750 t.kr. indregnes som en 
yderligere reduktion af overført resultat. I takt med at der foretages 
amortisering af tilgodehavendet, indregnes en finansiel indtægt i 
resultatopgørelsen på 102 t.kr. over den kommende 3-årige peri-
ode. 

 Den finansielle indtægt tilskrives isoleret set på overført resultat, så 
denne ud fra en alt andet lige-betragtning ville være reduceret til 
-750 t.kr. umiddelbart inden indbetalingen af virksomhedskapital 
foretages. Ved indbetalingen opløses reserven for ikke-indbetalt 
virksomhedskapital, og overført resultat nulstilles.

Som vi ser det

EKSEMPEL 
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Bruttopræsentation 

Aktiver Passiver

Aktiekapital 1.000

Reserve for ikke-indbe-
talt  virksomhedskapital

 
750

Ikke-indbetalt virksom-
hedskapital 648

Overført resultat      -852

Likvider      250 Egenkapital i alt 898

Omsætningsaktiver i alt      898 Gældsforpligtelser           0

Aktiver i alt      898 Passiver i alt      898

Præsentation af ikkeindbetalt virksomhedskapital  
i investors årsregnskab
Loven behandler ikke specifikt, hvordan ikke-indbetalt virksomhedskapital 
skal præsenteres i investors regnskab. 

Loven giver efter EY’s opfattelse ikke investor mulighed for nettopræsenta-
tion. Dette medfører, at investorselskabet skal anvende bruttopræsenta-
tion og indregne hele den tegnede virksomhedskapital som kapitalandele 
og indregne en gældsforpligtelse, svarende til den ikke-indbetalte virksom-
hedskapital under gældsforpligtelser. Den indregnede forpligtelse skal 
måles til amortiseret kostpris, jf. § 37 og eksemplet ovenfor. 

25 .9 Reserve for iværksætterselskaber
Muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber er ophævet, og fristen 
for at beslutte en omregistrering af et iværksætterselskab (IVS) til anparts-
selskab udløb 15. oktober 2021. Af den årsag er reserven for iværksætter-
selskaber også udgået fra lovens skemakrav. 

25 .10 Reserve for udviklingsomkostninger
Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal i balancen indregne 
omkostninger til udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt pro-
dukt eller en bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille 
eller benytte i virksomheden. Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mel-
lem) kan under skyldig hensyntagen til det retvisende billede vælge at ind-
regne udviklingsomkostninger i balancen. 

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D samt virksomheder i regn-
skabsklasse B og C (mellem), som har valgt at indregne udviklingsomkost-
ninger i balancen, skal på en særlig reserve under egenkapitalen benævnt 
”Reserve for udviklingsomkostninger” binde et beløb, svarende til de i 
balancen indregnede udviklingsomkostninger med reduktion af eventuel 
udskudt skat. 

Reserven kan ikke anvendes til udbytte eller til dækning af underskud, men 
antages at kunne anvendes til en kapitalforhøjelse ved fondsemission, jf. 

Som vi ser det

§ 83, stk. 2 
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selskabslovens § 165. Dog vil en kapitalforhøjelse ved fondsemission med 
en efterfølgende kapitalnedsættelse blive anset som en omgåelse.

Kravet om binding omfatter kun udviklingsprojekter, som udføres i virksom-
heden eller på vegne af virksomheden. Det er i lovbemærkningerne præci-
seret, at hvis virksomheden eksempelvis erhverver et udviklingsprojekt, fx 
i en virksomhedsovertagelse, vil der ikke være krav om binding af det beløb, 
der indregnes som udviklingsomkostninger i balancen på tidspunktet for 
overtagelsen.

Bindingskravet omfatter efter Erhvervsstyrelsens opfattelse heller ikke  
aktiver, der selvstændigt opfylder kriterierne for at være et aktiv, fx en 
erhvervet brugsret til en immateriel rettighed eller et materielt aktiv, som 
alene anvendes til et udviklingsprojekt.

Hvis en virksomhed udfører udviklingsprojekter, hvortil der modtages 
offentlige tilskud, kan sådanne tilskud, jf. lovens krav om bruttopræsenta-
tion, ikke modregnes i udviklingsomkostningerne i balancen, men skal præ-
senteres særskilt under passiver. Der vil i sådanne situationer også være 
krav om binding af bruttobeløbet for indregnede udviklingsomkostninger, 
fx hvis en virksomhed afholder 5.000 kr. til udvikling, men modtager 
3.000 kr. i offentligt tilskud, skal der bindes 5.000 kr. (dog med fradrag af 
en eventuel udskudt skat) i ”Reserve for udviklingsomkostninger” under 
egenkapitalen.

Hvis de indregnede udviklingsomkostninger afhændes eller på anden måde 
udgår af virksomhedens drift, skal reserven tilsvarende reduceres eller 
opløses. Dette sker ved overførsler direkte til egenkapitalens frie reserver.

Reserven for udviklingsomkostninger skal også reduceres i takt med, at der 
foretages afskrivninger på de indregnede udviklingsomkostninger. 

Hvis udviklingsomkostninger nedskrives, skal reserven for udviklingsom-
kostninger tilsvarende reduceres. Tilbageføres en nedskrivning efterføl-
gende, skal reserven for udviklingsomkostninger ligeledes retableres.

Reserven for udviklingsomkostninger skal reduceres med udskudt skat. 
Generelt gælder i praksis, at udviklingsomkostninger skattemæssigt ofte 
omkostningsføres i takt med afholdelsen. Udviklingsomkostninger, der ind-
regnes i balancen, er derfor ofte behæftet med en væsentlig midlertidig 
skattepligtig forskel og en heraf afledt væsentlig udskudt skatteforpligtelse. 
Reserven for udviklingsomkostninger skal derfor tilsvarende reduceres 
med den tilknyttede udskudte skatteforpligtelse. 

Kravet om reserven for udviklingsomkostninger er indarbejdet i loven som 
følge af ændringslov nr. 738 af 1. juni 2015. Der er givet en overgangslem-
pelse i loven, hvorefter der alene er krav om etablering af en reserve for 

Kun udviklingsprojekter, 
som udføres i eller på 
vegne af virksomheden

Ingen binding af beløb, der 
udgør et selvstændigt aktiv

Krav om brutto-
præsentation

Reduktion for udskudt skat

Overgangslempelse
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udviklingsomkostninger for de udviklingsomkostninger, der afholdes og 
indregnes i balancen for regnskabsår, der starter 1. januar 2016 eller 
senere.

Indregnede udviklingsomkostninger i balancen vil som følge af ovenstå-
ende sjældent stemme overens med egenkapitalreserven for udviklingsom-
kostninger. Forskelle kan skyldes beløb, der selvstændigt udgør et aktiv, 
udskudt skat eller overgangslempelser. Der kan derfor være behov for 
internt at styre, hvilke komponenter i virksomhedens anlægskartotek, der 
er underlagt kravet om egenkapitalbinding.

Kravet i § 83 gælder som udgangspunkt for virksomheder i regnskabs-
klasse C (stor) og D, men kravet om etablering af en egenkapitalreserve for 
udviklingsomkostninger gælder ligeledes, hvis virksomheder i regnskabs-
klasse B og C (mellem) vælger at indregne udviklingsomkostninger i balan-
cen.

25 .11 Reserver for sikringstransaktioner og valutaomregninger
Der er i loven implementeret krav om at præsentere en dagsværdireserve, 
som viser bevægelser fra primo til ultimo. Dagsværdireserven er en reserve 
under egenkapitalen, og lovens oplysningskrav vil alene være aktuelt, hvis 
der ikke samtidig præsenteres en egenkapitalopgørelse, hvori reserverne 
præsenteres. 

Formålet med reserverne er alene en synliggørelse af værdireguleringer, 
der er indregnet direkte i egenkapitalen. Reserverne, der også kan være 
negative, er ikke udtryk for en selskabsretlig bindingspligt. 

Dagsværdireserven består af to forskellige typer af trans aktioner, nemlig 
valutaomregning af investeringer i fremmed valuta og værdireguleringer af 
sikringstransaktioner. 

Efter EY’s opfattelse giver det ikke mening at sammenblande to så forskel-
lige typer af transaktioner i en og samme reserve under egenkapitalen. 
Generelt antages det, at valutaomregninger af aktiver i fremmed valuta 
ofte vil være af mere langsigtet karakter end sikringstransaktioner, når der 
lige ses bort fra renteswaps. Det virker heller ikke intuitivt korrekt at 
benævne reserven ”dagsværdireserve”, når fx valutaomregninger ikke er 
baseret på dagsværdier. Det er derfor EY’s opfattelse, at lovens krav om en 
dagsværdireserve under egenkapitalen bedst tilgodeses, hvis der præsen-
teres to separate egenkapitalreserver:
►• Reserve for sikringstransaktioner
►• Reserve for valutaomregning. 

EY’s anbefalinger om en opdeling i to separate egenkapitalreserver er mere 
detaljeret omtalt i kapitel 11 Fremmed valuta og kapitel 22 Afledte finan
sielle instrumenter, hvortil der henvises.

Reserven for udviklings-
omkostninger vil sjældent 
svare til udviklingsomkost-
ninger

Gælder også for klasse B 
og C (mellem) i visse  
tilfælde

§ 55 a

Som vi ser det
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Som følge af en lempelig overgangsbestemmelse kan en virksomhed vælge 
alene at etablere dagsværdireserverne med virkning for de reguleringer, 
der foretages i regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. Virk-
somheder skal være opmærksomme på, at der er krav om at holde styr på 
akkumulerede reguleringer med henblik på at kunne reklassificere disse til 
resultatopgørelsen på et senere tidspunkt. Der gælder dog en undtagelse 
for valutakursreguleringer, som er opstået for regnskabsår, der starter før 
1. januar 2002. Se mere herom i afsnit 11.11 Præsentation og oplysninger.

Overblik, over hvornår de to egenkapitalreserver vil være relevante, frem-
går af nedenstående tabel:

§ B (mikro) B C (mellem) C (stor) D
Reserve for  
sikrings 
transaktioner
I selskabs-
regnskabet 49 N/A1    

I koncern-
regnskabet 49, jf. 39 N/A2 N/A2   

Reserve for  
valutaomregning
I selskabs-
regnskabet, hvis 
kostprismetoden

49 N/A3 Ikke relevant

I selskabs-
regnskabet, hvis 
indre værdis 
metode

49 Reserve for indre værdis metode anvendes til  
valutaomregninger

I selskabs-
regnskabet ved 
indregning af  
filialer

49     

I koncern-
regnskabet 49, jf. 39 N/A2 N/A2   

1) Mikrovirksomheder må ikke besidde afledte finansielle instrumenter.
2) Ingen krav om koncernregnskab i regnskabsklasse B.
3) Mikrovirksomheder må ikke besidde kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og fællesledede 

virksomheder.

25 .12 Reserve for egne kapitalandele
Denne reserve er principielt udgået af lovens skemakrav i forbindelse med, 
at det ikke længere er muligt i loven at indregne egne kapitalandele i balan-
cen med værdi. Virksomheder skal dog være opmærksom på, at Erhvervs-
styrelsen fortsat stiller krav om anvendelse af en reserve for egne kapi-
talandele, fx hvis en dattervirksomhed erhverver egne kapitalandele i 
modervirksomheden, hvor dattervirksomheden indregner kapitalandelene 
i modervirksomheden med værdi. Tilsvarende gælder i modervirksomhe-

Lempelig overgangsregel 
for etablering af 
dagsværdireserver
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dens årsregnskab ved anvendelse af indre værdis metode. For yderligere 
omtale henvises til kapitel 35 Egne kapitalandele.   

25 .13 Andre lovpligtige eller vedtægtsbestemte reserver
I praksis forekommer disse egenkapitalreserver sjældent i “almindelige” 
kapital selskaber. Selskabs- og regnskabslovgivningen stiller ikke andre krav 
om reserver end dem, der er nævnt ovenfor. I praksis ses sjældent, at virk-
somhedens vedtægter indeholder betingelser om yderligere reserver.

25 .14 Øvrige reserver
Denne egenkapitalreserve kan anvendes på forskellige måder. Få selskaber 
benytter den til angivelse af opsparet overskud fra “gamle regnskabsår”, 
dvs. al opsparet overskud fra årene forud for det seneste regnskabsår. Men 
de fleste virksomheder anfører al opsparet overskud i posten “Overført 
resultat”, og de fleste af disse virksomheder benytter kun helt undtagelses-
vist “Øvrige reserver” til at signalere, at der er egen kapital, der kan udlod-
des, men som ledelsen ikke anser for forsvar ligt at udlodde, fx fordi der for-
ventes særlige omkostninger i fremtiden.

“Øvrige reserver” anses for at være fri egenkapital, der både kan anvendes 
til dækning af underskud og udlodning af udbytte.

25 .15 Overført resultat
I denne egenkapitalreserve angiver virksomheder indtjening bortset fra 
indtjening, som kræves henført til særlige egenkapitalreserver, jf. ovenfor. 
Ved indtjening forstås dels resultater (overskud og underskud), der er ind-
regnet via resultatopgørelsen, og dels indtjening, der er indregnet direkte 
på egen kapitalen så som køb og salg af egne kapitalandele, genmåling af 
ydelsesbaserede pensionsforpligtelser m.v.

“Overført resultat” er fri egenkapital, som kan udloddes.

25 .16 Foreslået udbytte
Posten angiver den del af egenkapitalen, som bestyrelsen foreslår udloddet 
som udbytte til kapitalejerne. Forslaget skal godkendes på den generalfor-
samling, hvor årsrapporten skal godkendes, før der kan ske udbetaling. 
Generalforsamlingen har ikke mulighed for at beslutte, at udbyttet skal 
være større end bestyrelsens forslag, men kun at det skal være mindre. 
Vedtages et mindre udbytte end bestyrelsens forslag, skal årsrapporten 
omarbejdes. Se mere herom i kapitel 40 Indberetningsregler og frister.

Ledelsens forslag til udlodning af udbytte til vedtagelse på virksom hedens 
ordinære generalforsamling skal anføres som en særskilt post un der egen-
kapitalen, der normalt benævnes ”Foreslået udbytte for regnskabsåret”. 

Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret udgør en direkte egenka-
pitaltransaktion, der reducerer de frie reserver inden årets udløb. Se mere 

Særskilt post under 
 egenkapitalen,  
§§ 31 og 95 a

Ekstraordinært udbytte 
udloddet i regnskabsåret
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om indregning og præsentation af ekstraordinære udbytter i afsnit 7.5 
Resultatdisponering. 

Eventuelt ekstraordinært udbytte, der er besluttet inden balancedagen, 
men som endnu ikke er udbetalt på balancedagen, indregnes som en gælds-
forpligtelse med modpost på overført resultat. 

Ekstraordinært udbytte, der udloddes efter balancedagen, men inden regn-
skabsaflæggelsen, påvirker ikke egenkapitalreserverne på balancedagen, 
men reducerer de frie reserver, inden det ordinære udbytte vedtages og 
udbetales. Der er tale om en ikke-regulerende begivenhed, der alene skal 
oplyses om i tilknytning til resultatdisponeringen eller til egenkapitalopgø-
relsen og i enten ledelsesberetningen eller noterne som begivenheder efter 
balancedagen. 

I henhold til IAS 32 Financial Instruments: Presentation skal direkte omkost-
ninger, der afholdes i forbindelse med en egenkapitaltrans aktion, indreg-
nes på egenkapitalen. Det er dog et krav, at egenkapitaltransaktionen med-
fører en ændring af egenkapitalens størrelse. Det betyder, at omkostninger 
ved udstedelse af fondsaktier ikke kan indregnes i egenkapitalen, men i ste-
det skal indregnes i resultatopgørelsen. Ovenstående betyder, at omkost-
ninger, her under til advokat og revisors review, der afholdes i forbindelse 
med udlodning af ekstraordinært udbytte, skal indregnes i egenkapitalen. 

Fremgangsmåden i IAS 32 kan efter EY’s opfattelse også anvendes i hen-
hold til loven.

I henhold til selskabsloven skal andre aktiver end kontanter, der udloddes 
som udbytte, opgøres til dagsværdi. 

 Et aktiv påtænkes udloddet som et ordinært udbytte i forbindelse 
med udarbejdelsen af årsrapporten for 2021. Aktivet har en regn-
skabsmæssig værdi på 100 t.kr. og en dagsværdi på 135 t.kr. I års-
regnskabet for 2021 skal indregnes et forventet udbytte i egenka-
pitalen på 135 t.kr., svarende til aktivets dagsværdi. I forbindelse 
med beslutning om udlodning af udbyttet, indregnes en gevinst i 
resultatopgørelsen på forskellen, 35 t.kr., mellem aktivets regn-
skabsmæssige værdi og dagsværdi. Gevinsten vil regnskabsmæs-
sigt først kunne indregnes i resultatopgørelsen som realiseret ved 
udbyttets vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Det vil 
sige, at gevinsten først kan indregnes i årsregnskabet for 2021.

Hvis virksomhedens frie egenkapitalreserver ikke udgør 135 t.kr. ved udar-
bejdelsen af årsrapporten for 2021, er det ikke muligt at foretage denne 
udlodning. Udlodningen kan i stedet gennemføres som en ekstraordinær 
udlodning. I denne situation har Erhvervs styrelsen i en konkret sag oplyst, 
at det vil være muligt at indregne den forventede gevinst i mellembalancen, 

Ekstraordinært udbytte 
udloddet efter balance-
dagen

Omkostninger ved en 
egenkapitaltrans aktion

Som vi ser det

Udlodning af andre  
 aktiver end kontanter

EKSEMPEL 
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der skal danne grundlag for udlodningen, selvom gevinsten ikke regnskabs-
mæssigt er realiseret på dette tidspunkt.

Ovenstående gælder ifølge Erhvervsstyrelsen også koncerninterne udlod-
ninger. Under IFRS er koncerninterne udlodninger undtaget, jf. IFRIC 17.

25 .17 Præsentation og oplysninger
Der henvises til kapitel 7 Egenkapitalopgørelse for yderligere om tale af 
lovens specifikke krav til præsentation af egenkapitalopgørelsen.

Efter EY’s opfattelse vil det især for danske virksomheder, der arbejder glo-
balt, være hensigtsmæssigt under anvendt regnskabspraksis eller i noterne 
til årsregnskabet at anføre, hvilke muligheder og restriktioner der er tilknyt-
tet virksomhedens egenkapitalreserver. Regnskabsbrugeren vil derigen-
nem få et indblik i, hvilke særlige danske selskabsretlige krav der er tilknyt-
tet de enkelte egenkapitalreserver. 

Aktieselskaber i regnskabsklasse C og D skal altid oplyse antal aktier og 
pålydende værdi. 

Består virksomhedskapitalen i et aktie- eller anpartsselskab af flere klasser, 
skal disse specificeres. Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende 
værdi skal angives for hver klasse.

Herudover skal aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber i 
regnskabsklasse C og D give oplysning om antallet og den pålydende værdi 
af nye kapitalandele, der tegnes i løbet af regnskabsåret. Ved kapitalandele 
uden pålydende værdi oplyses den bogførte pariværdi.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal desuden give oplysninger om 
alle de rettigheder, der er udstedt af virksomheden, og som vil kunne med-
føre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele i virksom-
heden. 

Det nævnes konkret, at der kan være tale om konvertible obligationer, aktie-
optioner, warrants eller øvrige rettigheder, som kan medføre adgang til 
udstedelse af nye kapitalandele, herunder også options- og warrants-ord-
ninger til medarbejdere og ledelse. 

Oplysningerne skal indbefatte oplysninger om udestående beløb, ombyt-
ningskurs og ombytningsfrist. Tillige skal gives oplysninger om øvrige ret-
tigheder, som knytter sig til de af virksomheden udstedte konvertible gælds-
breve og andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvist 
er afhængig af det udbytte, som virksomheden deklarerer, eller af årets 
overskud. 

Egenkapitalopgørelse,  
§ 86 a

Som vi ser det

Virksomhedskapital,  
§ 87 a, stk. 1-3  

Virksomhedskapital,  
§ 87 a, stk. 4

§ 93, stk. 1 og 2
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Samtlige rettigheder, der knytter sig til de pågældende værdipapirer, skal 
således oplyses. Se mere herom i afsnit 21.10 Præsentation og oplysninger.

Virksomheder i regnskabsklasse D skal i årsrapporten oplyse aktionærers 
fulde navn og bopæl (for aktionærvirksomheders vedkommende hjemste-
det) samt den nøjagtige ejer- og stemmeandel for enhver, der på tidspunk-
tet for årsrapportens aflæggelse besidder aktier i virksomheden, når akti-
ernes stemmeret udgør mindst 5 % af aktiekapitalens stemmerettigheder 
eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen, dog mindst 
100.000 kr.

Storaktionærer i 
 regnskabsklasse D,  
§ 104 
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Kapitel 26  
Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og eventualaktiver

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D
Hovedregel for måling af 
 hensatte forpligtelser Netto realisationsværdi

Alternativ måling Kapitalværdi
Oplysning om 
 eventualforpligtelser Ja, samlet størrelse Ja, for hver kategori

Oplysning om ikkebalanceførte 
arrangementer Nej Ja

Oplysning om eventualaktiver Ikke krævet Ja

Hensatte forpligtelser defineres som eksisterende pligter for virksomheden, der er opstået som resul-
tat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomi-
ske fordele. Hensatte forpligtelser er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid.

Måling af hensatte forpligtelser skal som udgangspunkt ske til nettorealisationsværdi, men kan alter-
nativt måles til kapitalværdi.

Eventualforpligtelser skal ikke indregnes i balancen, men skal oplyses i årsregnskabet. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal ligeledes oplyse om ikke-balanceførte arrangementer i 
noterne til årsregnskabet.

Eventualaktiver skal ikke indregnes i balancen, men skal alene oplyses i årsregnskabet. Virksomheder 
i regnskabsklasse B og C (mellem) har ikke pligt til at oplyse om eventualaktiver.   
 

26 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens rammebestemmelser om hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelser og eventualaktiver skal IAS 37 Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets anvendes. 

Der er p.t. ikke identificeret forskelle mellem loven og IAS 37.
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26 .2 Krav til indregning af hensatte forpligtelser
Loven indeholder specifikke regler for ind regning af forpligtelser, herunder 
hensatte for plig tel ser. 

Alene hensatte forpligtelser, som opfylder de finitionen på forpligtelser, kan 
og skal indregnes i års regnskabet. 

Forpligtelser og hensatte forpligtelser er i lovens bilag 1 C defineret såle-
des: 

 Forpligtelser er eksisterende pligter for virksomheden opstået som 
et resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at 
medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.

 Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, 
og som vedrører regnskabsåret eller tidligere regnskabsår, anses 
som hensatte forpligtelser.

En hensat forpligtelse kan og skal indregnes når, og kun når:
• Virksomheden på balancedagen har en retlig eller fak tisk forpligtelse 

som resultat af en tid ligere be gi ven hed.
• Det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på virksom-

hedens økonomiske ressourcer.
• Der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig må ling af forpligtelsen.

Der er pligt til at indregne hensatte forpligtelser, hvis alle ovenstående 
betingelser er opfyldt.

En retlig forpligtelse er en forpligtelse, der opstår som følge af:
• En aftale, uanset om forpligtelsen fremgår direkte eller indirekte af 

aftalen.
• Lovgivning.
• Retspraksis.

En faktisk forpligtelse er en forpligtelse, der opstår både når:
• Virksomheden gennem sin handlemåde har givet udtryk for, at den 

påtager sig bestemte forpligtelser.
• Virksomheden herved har skabt en berettiget forventning hos tredje-

mand om at ville opfylde og afvikle disse forpligtelser.

Ved sandsynlighed forstås, at der skal være større risiko for træk på de øko-
nomiske ressourcer end for det modsatte. I praksis kan det være vanskeligt 
at opgøre, hvor stor grad af sandsynlighed der foreligger. Som det gælder 
for alle regnskabsmæssige skøn, må ledelsen ud fra de foreliggende oplys-
ninger tage stilling til, hvorvidt der skal ske indregning.

Specifikke regler,  
§§ 33 og 47 

Definition

Forpligtelser

Hensatte forpligtelser

Krav til indregning af 
 hensatte forpligtelser

Retlig forpligtelse

Faktisk forpligtelse

Sandsynlighed
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 Hensatte forpligtelser kan være:
• Garantiforpligtelser på leverede produkter.
• Forpligtelser over for kapitalandele i en datter virk somhed, hvor 

modervirksomheden har forpligtet sig til at dække tab.
• Bøder eller omkostninger til oprensning som følge af miljøfor-

urening.
• En kontrakt som virksomheden ikke kan frigøre sig fra uden at 

realisere tab (tabsgivende  aftaler).
• Forpligtelser til at tage solgte varer tilbage (returretsaftaler).
• Forpligtelser vedrørende retssager.
• Omkostninger til omstruktureringer (visse restriktive betingel-

ser skal være op fyldt).  

Eksemplerne på hensatte forpligtelser er ikke udtømmende. Virksomheden 
skal i hvert en kelt tilfælde vurdere, hvorvidt definitionen og ind reg nings-
kriterierne er opfyldt.

Efterfølgende eksempler på indregning af hensatte forpligtelser er et 
uddrag fra IAS 37, appendiks C. Alle virksomheder i eksemplerne har regn-
skabsår, der slutter 31. december. Det forudsættes i eksemplerne, at de for-
ventede træk på virksomhedens ressourcer kan skønnes pålideligt.

Produktgarantier
 En producent udsteder produktgarantier på salgstidspunktet til 
købere af dens produkter. I henhold til salgskontrakten er producen-
ten forpligtet til at udbedre produktionsfejl, enten ved reparation 
eller udskiftning, som opdages inden for 3 år fra salgstidspunktet. 
Tidligere erfaringer viser, at det er sandsynligt, at nogle krav vil 
blive gjort gældende i henhold til produktgarantien.

Aktuel forpligtelse som følge af en tidligere forpligtende begivenhed
Den forpligtende begivenhed er salget af produktet med en produktgaranti, 
hvilket medfører en retlig forpligtelse.

Træk på økonomiske ressourcer ved indfrielse
Sandsynlig for produkt garantierne som helhed.

Konklusion
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over omkostninger til 
udbedring af produkter, som er solgt før balance dagen i henhold til garan-
tien.

Forurenet jord – vedtagelse af lovgivning er så godt som sikker
 En virksomhed i oliebranchen forurener, men foretager kun oprens-
ning, når det er krævet i henhold til lovgivningen i det land, hvor den 
har sine aktiviteter. Et af de lande, hvor virksomheden har aktivite-
ter, har ikke haft nogen lovgivning, der pålægger den at foretage 
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oprensning, og virksomheden har forurenet jorden i dette land i 
adskillige år. På balancetidspunktet er det så godt som sikkert, at et 
lovforslag, som kræver, at virksomheder skal foretage oprensning 
af allerede forurenet jord, vil blive vedtaget kort efter årets slut-
ning. 

Aktuel forpligtelse som følge af tidligere forpligtende begivenhed 
Den forpligtende begivenhed er forureningen af jorden, idet det er så godt 
som sikkert, at lovgivningen, som kræver, at virksomheden skal foretage 
oprensning af jorden, vil blive vedtaget.

Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ved indfrielse 
Sandsynlig.

Konklusion 
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over forventede 
oprensningsomkostninger.

Forurenet jord og faktisk forpligtelse
 En virksomhed i oliebranchen forurener og har aktiviteter i et land, 
hvor der ikke er nogen miljølovgivning. Dog har virksomheden en 
alment kendt miljøpolitik, som går ud på, at den påtager sig at fore-
tage oprensning af den jord, den har forurenet. Virksomheden har 
hidtil levet op til denne erklærede politik.

Aktuel forpligtelse som følge af tidligere forpligtende begivenhed 
Den forpligtende begivenhed er forureningen af jorden, hvilket med fører en 
faktisk forpligtelse, idet virksomhedens handlinger har skabt en berettiget 
forventning hos de personer, som er berørt af den, om at virksomheden vil 
foretage oprensning af jorden.

Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ved indfrielse 
Sandsynlig.

Konklusion 
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over forventede 
oprensningsomkostninger.

Offshore oliefelter
 En virksomhed driver et offshore oliefelt, hvor koncessionsaftalen 
kræver, at virksomheden fjerner boreplatformen, når produktionen 
er afsluttet, og genopretter havbunden. 90 % af de fremtidige 
omkostninger er tilknyttet fjernelsen af boreplatformen og udbed-
ring af skader ved dens opførelse, og 10 % hidrører fra udvindingen 
af olie. På balance dagen er platformen opført, men der er ikke 
udvundet noget olie.
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Aktuel forpligtelse som følge af en tidligere forpligtende begivenhed 
Opførelsen af boreplatformen skaber en retlig forpligtelse i henhold til kon-
cessionsaftalen til at fjerne boreplatformen og genoprette havbunden og er 
derfor en forpligtende begivenhed. På balancedagen foreligger der dog 
ingen forpligtelse til at udbedre skader, som vil blive forårsaget af olieudvin-
dingen.

Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ved indfrielse 
Sandsynlig.

Konklusion 
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over de 90 % af de 
fremtidige omkostninger, som er tilknyttet fjernelsen af boreplatformen og 
udbedring af skader ved dens opførelse. Disse omkostninger medtages som 
en del af boreplatformens kostpris. 

De 10 % af omkostningerne, som hidrører fra olieudvindingen, indregnes 
som en forpligtelse, når olien udvindes. 

Tabsgivende kontrakt
 En virksomhed har en overskudsgivende drift af en fabrik, som er 
leaset på operationelle vilkår og regnskabsmæssigt behandles efter 
IAS 17. En måned før regnskabsårets udløb flytter virksomheden 
driften til en ny fabrik. Leasingkontrakten for den hidtidige fabrik 
løber i endnu 4 år, aftalen er uopsigelig, og fabrikken kan ikke vide-
reudlejes til anden bruger. 

Aktuel forpligtelse som følge af en tidligere forpligtende begivenhed 
Den forpligtende begivenhed er underskrivelsen af kontrakten, hvilket med-
fører en retlig forpligtelse.

Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ved indfrielse 
Når leasingkontrakten bliver tabsgivende (det tidspunkt, hvor de uundgåe-
lige omkost ninger forbundet med leasingkontrakten overstiger de frem-
tidige indtægter relateret til leasingkontrakten), bliver et træk på virksom-
hedens økonomiske ressourcer sandsynlig. Indtil leasing kontrakten bliver 
tabsgivende, behandler virksomheden leasingkontrakten regnskabsmæs-
sigt i henhold til IAS 17. 

Hvis IFRS 16 anvendes til fortolkning af loven, vil der ikke være tale om en 
tabsgivende kontrakt, men i stedet en indikation på nedskrivning af leasin-
gaktivet, medmindre der er tale om korte leasingaftaler eller leasingaftaler 
med lav værdi, der ikke er indregnet i balancen.

Konklusion 
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over de uundgåelige 
leasingydelser.
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Retssag
 Efter et bryllup i 2020 dør 10 mennesker, muligvis som følge af 
madforgiftning fra mad, som er solgt af virksomheden. En retssag 
rejses, idet sagsøger kræver erstatning fra virksomheden. Men 
virksom heden bestrider sit ansvar. Inden godkendelsen af årsrap-
porten for regnskabsåret 2020 meddeler virksomhedens advoka-
ter, at det er sandsynligt, at virksomheden ikke vil blive kendt erstat-
ningsansvarlig. 

Da virksomheden udarbejder årsrapporten for regnskabsåret 2021, oply-
ser virksomhedens advokater dog, at det nu vurderes sandsynligt, at virk-
somheden bliver kendt erstatningsansvarlig grundet sagens udvikling.

Pr. 31. december 2020
Aktuel forpligtelse som følge af en tidligere forpligtende begivenhed 
På baggrund af den til rådighed værende information, da årsrapporten god-
kendes, foreligger der ingen forpligtelse som følge af tidligere begiven-
heder.

Konklusion 
Der indregnes ingen hensat forpligtelse. Forholdet oplyses som en eventual-
forpligtelse, medmindre det er meget usandsynligt, at der vil ske et træk på 
virksomhedens økonomiske ressourcer.

Pr. 31. december 2021
Aktuel forpligtelse som følge af en tidligere forpligtende begivenhed 
På baggrund af den tilgængelige information foreligger der en aktuel for-
pligtelse. 

Træk på virksomhedens økonomiske ressourcer ved indfrielse 
Sandsynlig.

Konklusion 
En hensat forpligtelse indregnes med det bedste skøn over det beløb, der vil 
være nødvendigt for at indfri forpligtelsen.

Hensættelse til sagsomkostninger i sager,  
som ikke forventes tabt

 En virksomhed modtager et økonomisk krav fra en modpart. Ledel-
sen vurderer, at en eventuel retssag sandsynligvis kan vindes eller 
helt undgås og dermed, at det ikke er sandsynligt, at sagen vil med-
føre afståelse af økonomiske fordele. Dog kan retssagen kun vindes 
eller undgås ved, at virksomheden afholder en række omkostninger 
til fx advokat bistand. Herved opstår spørgs målet, om den forven-
tede fremtidige omkostning, fx til advokatbistand, skal indregnes 
som en hensat forpligtelse. 
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Efter EY’s opfattelse kan forventede fremtidige omkostninger til bistand i 
sager, der forventes vundet eller undgået, ikke indregnes som en hensat 
forpligtelse, idet der ikke foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse til at 
afstå økonomiske fordele.  

Modsætningsvis skal nødvendige omkostninger til sagsbistand indregnes 
som en del af en hensat forpligtelse, hvis afståelse af økonomiske fordele 
vurderes at være sandsynlig. 

Hensatte forpligtelser, der ikke længere opfylder indregnings  kri te  rier ne, 
må ikke indregnes i balancen. Det kan være tilfældet, hvis et af de oprinde-
lige kriterier for indregning bortfalder. Forholdet kan derfor i stedet være 
en eventualforpligtelse, der skal oplyses om. Eventualforpligtelser og den 
regnskabsmæssige behandling heraf er yderligere behandlet senere i dette 
kapitel. Det kan også være tilfældet, at der er skabt afklaring af tidligere 
konstaterede usikker heder, så den hensatte forpligtelse i stedet skal reklas-
sificeres til en gælds forpligtelse. Endelig kan usikkerhederne være afklaret 
i en sådan grad, at der er skabt sikkerhed for, at virksomheden ikke længere 
anses som forpligtet. Den regnskabsmæssige behandling heraf er beskre-
vet nedenfor.

Der skelnes mellem hensatte forpligtelser og even tual forpligtelser, hvor 
sidstnævnte er:
• Forhold, der eksisterer på balancedagen som re sul tat af tidligere begi-

venheder, og som kan med fø re træk på virksomhedens økonomiske res-
sour cer, men hvor forpligtelsens eksistens først kan be kræftes af en 
eller flere usikre fremtidige be gi ven he der, som er uden for virksom-
hedens kontrol, eller

• En forpligtelse, der eksisterer på balancedagen som re sul tat af tidligere 
begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil med-
føre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, eller 

• En forpligtelse hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan opgøres med til-
strækkelig pålidelighed.

Mens hensatte forpligtelser skal indregnes i balancen, indregnes eventual-
forpligtelser ikke i årsregnskabet, men oplyses i noterne, med mindre et 
træk på virksomhedens øko no miske ressourcer vurderes meget u sand-
synligt.

Hvorvidt der skal ske indregning af en hensat for plig telse, oplyses om en 
eventualforpligtelse eller intet skal oplyses, kan afgøres ud fra neden-
stående be slut nings træ. 

Som vi ser det

Hensatte forpligtelser, der 
ikke længere opfylder 
indregningskriterierne

Hensatte forpligtelser eller 
eventual forpligtelser
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Beslutningstræ vedrørende indregning af forpligtelser,  
hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Ja

Nej

Ja

NejNej

NejJa1

Ja

Nej

Oplys om
eventual-

forpligtelse
Gør intet

Træk på økonomiske
ressourcer sandsynligt?

Træk på økonomiske
ressourcer meget

usandsynligt?

Mulig forpligtelse på
balancedagen?

Retlig/faktisk
forpligtelse på

balancedagen som
resultat af en tidligere

begivenhed?

  

Start

Indregn en hensat
forpligtelse

Ja

Pålidelig beløbsmæssig
opgørelse kan foretages?

Uvished med hensyn 
til beløbsstørrelse eller

forfaldstid?

Nej

Ja

Indregn en 
forpligtelse

1)   Hvis tvivl, da “ja“ hvis > 50 % sandsynlighed for, at der foreligger en forpligtelse.

26 .3 Måling af hensatte forpligtelser
På tidspunktet for første indregning skal hensatte forpligtelser måles til 
kostpris. Kostprisen vil ofte kunne sidestilles med nettorealisationsvær-
dien. Nettorealisationsværdi er den ikke-tilbagediskonterede værdi af de 
forventede fremtidige pengestrømme til opfyldelse af forpligtelsen. 

Efterfølgende måling sker også til netto realisa tions værdi. Ændrede forhold 
eller ny viden kan føre til, at en hensat forpligtelse må reguleres. 

Hensatte forpligtelser skal måles som det bedste skøn over de omkostnin-
ger, der på balan ce dagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen, her-
under også interne omkostninger. Ved målingen skal der ta ges højde for 

Måling af hensatte 
 forpligtelser
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alle relevante risici og usikkerheder samt frem tidige begivenheder i det 
omfang, det er sand synligt, at de vil indtræde.

Eventuelle gevinster ved forventede salg af aktiver mod regnes ikke ved 
målingen af en hensat forpligtelse, selv om det forventede salg er nært for-
bundet med den begiven hed, som resulterer i en hensat forpligtelse. 
Sådanne gevinster indregnes i resultatopgørelsen efter virksomhedens 
sædvanlige metoder for indregning af indtægter.

Sandsynlige refusioner af dele af en hensat forpligtelse må heller ikke 
påvirke størrelsen af en hensat forpligtelse. Refusioner indregnes separat 
som et tilgodehavende, når det er så godt som sikkert, at refusionen vil til-
falde virksomheden, men må dog ikke overstige den hensatte forpligtelse, 
jf. nedenfor.

Loven giver også mulighed for, at hensatte forpligtelser kan må les til kapi-
talværdi. Kapitalværdien for en hensat forpligtelse er den tilbagediskonte-
rede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige forventede udbetalinger, der 
skal ydes til opfyldelse af den hensatte forpligtelse. Måling til kapitalværdi 
kan især være relevant ved indregning af hensatte forpligtelser med en lang 
tidshorisont for afvikling. Under IFRS er der – modsat loven – krav om tilba-
gediskontering, hvis effekten heraf er væsentlig.

Måling til kapitalværdi betyder, at den hensatte forpligtelse forøges over 
tid. Den løbende regulering heraf indregnes som en finansiel omkostning i 
resultatopgørelsen.

Diskonteringsrenten skal opgøres før skat og afspejle tidsværdien af penge 
(typisk en risikofri rente) tillagt de specifikke risici knyttet til afvikling af for-
pligtelsen. Hvis den hensatte forpligtelse ændrer sig som følge af en 
ændring i diskonteringsrenten, indregnes ændringen i den regnskabspost, 
hvor hensættelsen først blev indregnet.

Det er ikke tilladt at diskontere udskudte skatteforpligtelser. Udskudte for-
pligtelser skal måles til nominel værdi, jf. kapitel 27 Indkomstskatter.

Hvis en tidligere indregnet hensat forpligtelse mod forventning alligevel 
ikke skal anvendes, skal den hensatte forpligtelse tilbageføres. Tilbageførs-
len skal præsenteres i samme regnskabspost i resultatopgørelsen, hvor ind-
regningen oprindeligt blev foretaget. Tilbageførsel skal foretages, så snart 
de oprindelige ind reg nings kriterier for en hensat forpligtelse ikke længere 
er til stede. Det er ikke tilladt at overføre en hensat forpligtelse til et andet 
formål end oprindeligt planlagt. I sådanne tilfælde skal den oprindeligt fore-
tagne hensatte forpligtelse tilbageføres i overensstemmelse med ovenstå-
ende retningslinjer, og en ny hensat forpligtelse skal indregnes, hvis kriteri-
erne for indregning er opfyldt.

Måling til kapitalværdi,  
§ 47, stk. 2

Tilbageførsel af  
ikke-anvendte  
hensatte  forpligtelser
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26 .4 Særligt om omstrukturingshensættelser
Hovedreglen er, at omkostninger i forbindelse med omstruktureringer ind-
regnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelsen, og at der kun, når visse 
kriterier er opfyldt, foretages hensættelse hertil. 

Det er et krav i såvel IAS 37 som i loven, at virksomheden har skabt en 
berettiget forventning om at ville gennemføre en omstrukturering hos de 
berørte parter, ved enten at påbegynde gennemførelsen af planen eller ved 
at offentliggøre planen over for dem, som berøres heraf. En bestyrelsesbe-
slutning alene er derfor ikke tilstrækkelig til, at der kan indregnes en 
om struk tu re ringshensættelse. 

Har virksomheden inden balancedagen afsluttet forhandlinger med medar-
bejderrepræsentanter og kommunikeret bestyrelsens beslutning til disse, 
er der ofte skabt en berettiget forventning om at ville gennemføre en 
omstrukturering.

Forpligtelser defineres i såvel loven som i IAS 37 som eksisterende pligter 
for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis 
indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.

For at der kan blive tale om et resultat af en tidligere begivenhed, skal 
beslutningen om omstrukturering være truffet inden balancetidspunktet.

Hvis ledelsens beslutning om omstrukturering træffes efter balancedagen, 
er der tale om en ikke-regulerende begivenhed efter balancedagen, der 
behørigt skal omtales i noterne og eventuelt i ledelsesberetningen.

Medfører ledelsens beslutning om omstrukturering efter balancedagen, at 
virksomheden ikke længere kan anses som en going concern, skal årsregn-
skabet aflægges under hensyntagen hertil, da det er en regulerende efter-
følgende begivenhed.

Virksomheden skal have udarbejdet en detaljeret plan for om  struk tu re-
ringen, der som minimum identificerer:
• Det forretningsområde eller den del af virksomheden, der er omfattet.
• De væsentligste berørte forretningssteder.
• Det omtrentlige antal medarbejdere virksomheden skal godtgøre i for-

bindelse med eventuel fratrædelse samt deres funktion og arbejdssted.
• De omkostninger virksomheden skal afholde.
• Tidsrummet for planens gennemførelse.

En hensat forpligtelse til omstrukturering må kun inkludere de omkostnin-
ger, der er direkte forbundet hermed, hvilket vil sige omkostninger, der:
• Er en uundgåelig konsekvens af omstruktureringen.
• Ikke relaterer sig til virksomhedens fortsatte aktiviteter.

Hovedreglen for 
 omstrukturering

Krav om  offentliggørelse 
over for de berørte parter

Ledelsesbeslutning om 
omstrukturering skal 
 træffes senest på 
 balancedagen

Krav om detaljeret plan  
for omstruktureringen

Omkostninger til 
 omstrukturering  
der kan hensættes
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Omkostninger til omstrukturering omfatter eksempelvis (cut away-omkost-
ninger):
• Fratrædelsesgodtgørelser.
• Godtgørelse til udlejer for udtræden af lejekontrakt.
• Eksterne og interne omkostninger til at rydde lokaler.
• Retableringsomkostninger ved fraflytning af lejemål.
• Omkostninger til kontrakter, som bliver tabsgivende, eksempelvis bin-

dende aftaler om køb af råvarer, som virksomheden ikke længere kan 
benytte.

Omkostninger til omstrukturering omfatter derimod ikke (going forward-
omkostninger):
• Omskoling og omplacering af medarbejdere, der forbliver i virksom-

heden.
• Markedsføring.
• Nye systemer og distributionskanaler.
• Strategiplanlægning og forretningsudvikling.
• Nedskrivning af aktiver.

Hvis det ikke længere er sandsynligt, at en om struk tu re ring vil medføre et 
træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, skal den hensatte forplig-
telse tilbageføres i resultatopgørelsen. Tilbageførslen indregnes i samme 
regnskabspost som forpligtelsen oprindeligt blev indregnet i.

26 .5 Særligt om omstrukturering i virksomhedssammenslutninger
Omkostninger til omstruktureringer, som er besluttet af den hidtidige 
ledelse og er indregnet i den overtagne virksomhed inden overtagelsesda-
gen, og som ikke er aftalt som et led i virksomhedsovertagelsen, skal indgå 
i overtagelsesbalancen. 

Omstruktureringer, som besluttes af den overtagende virksomheds ledelse, 
skal indregnes i resultatopgørelsen, når omstruktureringen besluttes og 
opfylder de almindelige betingelser for indregning af omstruktureringer, jf. 
ovenfor. 

26 .6 Særligt om tabsgivende kontrakter
Er virksomheden på balancedagen part i en kontrakt, der er tabs givende for 
virksomheden, skal der indregnes en hensat forpligtelse. 

Enhver aftale, der er tabsgivende, skal behandles efter regelsættet i IAS 37, 
medmindre aftalen dækker et område, der er behandlet i en anden regn-
skabsstandard, fx IAS 11 om entreprisekontrakter.

En tabsgivende kontrakt defineres i IAS 37 som en aftale, hvor de uundgå-
elige omkostninger forbundet med at opfylde aftalen overstiger indtæg-

Tilbageførsel af 
 omstrukturerings - 
hensættelser

§ 122

Omstruktureringer  
i den overtagende 
 virksomhed indregnes  
i resultatopgørelsen

Indregning af  tabsgivende 
kontrakter
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terne. Aftalens uundgåelige omkostninger er det mindste nettobeløb, der 
skal erlægges, enten:
• ved at opfylde aftalen, eller
• ved at bryde aftalen, hvor der kan være omkostninger til eventuel kom-

pensation eller bøde, som følge af at aftalen ikke opfyldes.

Vederlag, der betales for, at en virksomhed frigøres fra en allerede indgået 
aftale, skal indregnes som en hensat forpligtelse på det tidspunkt, hvor 
opsigelsen forhandles på plads og de direkte omkostninger, der er relateret 
til frigørelse, kan opgøres pålideligt. 

En tabsgivende kontrakt kan ofte ligeledes være en indikation på værdifor-
ringelse af de aktiver, der er knyttet til opfyldelse af aftalen. Før virksomhe-
den indregner en hensat forpligtelse på en tabsgivende kontrakt, indregnes 
en eventuel nødvendig nedskrivning af de aktiver, som er tilknyttet opfyl-
delsen af den tabsgivende kontrakt. 

I praksis opstår der situationer, hvor virksomheder fx på grund af nedgang 
i aktivitet ønsker at indregne en indgået operationel huslejekontrakt, som 
en tabsgivende kontrakt. En forudsætning for indregning af en tabs givende 
lejekontrakt er, at lejemålet enten slet ikke anvendes, eller der kan foreta-
ges en effektiv opdeling af visse dele af lejemålet med henblik på fremleje. 

Det er efter EY’s opfattelse ikke muligt at indregne en hensat forpligtelse til 
et tabsgivende lejemål på grundlag af en manglende effektiv udnyttelse af 
lejemålet. 

26 .7 Særligt om forpligtelser vedrørende elektronisk affald
Danmark har implementeret EU-direktivet om bortskaffelse af elektronisk 
affald (WEEE) i miljøbeskyttelsesloven og elektronikaffaldsbekendtgørel-
sen. 

Baggrunden for indførelsen af producentansvaret er dels princippet om, at 
”forurener betaler”, og dels et ønske om at fremme produktionen af miljø-
venlige produkter og sikre, at der i videst muligt omfang sker genanven-
delse af de udtjente produkter.

EU-direktivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande 
inden for rammerne af direktivet fastsætter den nationale lovgivning. I 
praksis kan der derfor på en række områder være forskellige regler for, 
hvordan producentansvaret udøves i de forskellige EU-lande.

Loven tager ikke specifik stilling til affaldsforpligtelser, der regnskabsmæs-
sigt skal håndteres efter de generelle bestemmelser om hensatte forpligtel-
ser. 

Frigørelsesomkostninger

Tabsgivende kontrakt  
som indikator for  
nedskrivning

Som vi ser det

Direktiv og dansk lov
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Nedenfor er gen nem  gået en mere specifik omtale af den regnskabsmæs-
sige behandling af affaldsforpligtelser i henhold til IAS 37 og IFRIC 6 (for-
tolkningsbidrag til IAS 37 om hensatte forpligtelser vedrørende forpligtel-
ser til affald fra elektriske og elektroniske produkter).

Affaldsforpligtelser for solgt elektronisk affald opstår og indregnes som 
som udgangspunkt som en forpligtelse i takt med, at producenten sælger 
produkter, der er omfattet af elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Producen-
ten eller forhandlere kender priserne for håndtering af affald, der løbende 
offentliggøres af Dansk Producent Ansvar (DPA) og derudover er antal 
solgte styk eller vægten heraf kendt. Foranstående kan derfor danne basis 
for en pålidelig opgørelse og måling af en affaldsforpligtelse i henhold til de 
almindelige krav i IAS 37. Efter IAS 37 vil der være tale om en forpligtelse, 
når der foreligger en forpligtende begivenhed (salg af produkter omfattet 
af WEEE), og et forventet fremtidigt træk på virksomhedens økonomiske 
ressourcer er sandsynligt (betaling af affaldshåndtering).

Udfordringen ved historiske affaldsforpligtelser for elektroniske produkter 
solgt til privat husholdning har i praksis været, at der ikke har eksisteret et 
pålideligt datagrundlag for fordelingen af tidligere solgte elektroniske pro-
dukter, der blev omfattet af WEEE-direktivet, og dermed hvilke producenter 
og forhandlere der reelt har påtaget sig en forpligtelse til at håndtere histo-
riske affaldsforpligtelser. WEEE-direktivet har for historiske affaldsforplig-
telser fastlagt, at disse forpligtelser skal opgøres på basis af producenter-
nes nuværende markedsandel opgjort på tidspunktet for opgørelsen af for-
pligtelsen i stedet for de historiske markedsandele. I IFRIC 6 er der specifikt 
taget stilling til den regnskabsmæssige behandling for historiske affaldsfor-
pligtelser. Efter IFRIC 6 opstår forpligtelsen for historisk elektronisk affald i 
modsætning til hovedreglen i IAS 37 ikke ved salget af produkterne, men 
derimod først på tidspunktet for opgørelse af producenternes nuværende 
markedsandele, der danner grundlag for opgørelsen af den historiske 
affaldsforpligtelse. Antagelsen i IFRIC 6 er, at forpligtelsen for historisk 
affald først opstår, når forpligtelsen kan opgøres tilstrækkeligt pålideligt, 
når den nuværende markedsandel er opgjort. Indtil da vil der være tale om 
en eventualforpligtelse. 

Den regnskabsmæssige behandling er ikke i strid med specifikke eller gene-
relle bestemmelser i loven, og IFRIC 6 kan efter EY’s opfattelse anvendes 
som fortolkning til indregning af historiske forpligtelser vedrørende elektro-
nisk affald.

26 .8 Særligt om nedtagnings- og  
retableringsforpligtelser i lejede lokaler
Den generelle regnskabsmæssige behandling af nedtagnings-, bortskaffel-
ses- og retableringsomkostninger ved anskaffelse af materielle aktiver er 
omtalt i afsnit 16.4 Måling af materielle aktiver, hvortil der henvises. 

Hovedregel

Undtagelse for historiske 
forpligtelser (hushold-
ningselektronik)

Som vi ser det
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I forbindelse med indgåelse af lejekontrakter aftales det ofte, at lejemålet 
ved ophør skal bringes tilbage til samme stand, som på tidspunktet for ind-
gåelse af lejekontrakten, bortset fra normal sli tage.

Det kan i visse aftaler være op til lejer selv, hvordan lejemålet ønskes over-
draget ved lejemålets ophør. Lejer kan måske selv foranledige, at lejemålet 
istandsættes m.v. i forbindelse med fraflytning. Hvis lejeren ikke afleverer 
leje målet i den aftalte stand, har udlejer en ret til at foranledige lejemålet 
istandsat på lejers regning og eventuelt foretage modregning i et indbetalt 
depositum. Hvis lejemålet afleveres i aftalt stand, returneres som udgangs-
punkt det fulde depositum.

Forpligtelser tilknyttet lejemål kan fx omfatte:
• Omkostninger til nedtagning af særlige indretninger
• Almindelig vedligeholdelse til retablering af lejemål til samme stand, 

typisk maling, afslibning m.v.

Virksomheden kan vælge at måle nedtagnings- og retableringsforpligtelser 
til kapitalværdi, jf. ovenfor

Forventede omkostninger til nedtagning, bortskaffelse og retablering af 
særlige indretninger skal indregnes som en forpligtelse samtidig med ind-
regning af det erhvervede aktiv, der giver anledning til at forpligtelsen 
opstår. Forpligtelsen vil være et tillæg til kostprisen for det pågældende 
aktiv og vil således blive afskrevet over aktivets levetid. 

Hvis en virksomhed efter lejeperiodens udløb påregner at flytte aktiver og 
anvende disse på en anden lokation, påløber der flytte omkostninger. Flyt-
teomkostninger opfylder ikke definitionen på et aktiv og skal derfor indreg-
nes i resultatopgørelsen, ligesom der ikke kan fore tages indregning af en 
hensat forpligtelse til disse. 

 Lejer indretter lejede lokaler for i alt 1.000 t.kr. og påregner derud-
over 300 t.kr. i omkostninger til nedtagningsforpligtelser, når leje-
målet forventes fraflyttet om 5 år.  De forventede omkostninger til 
nedtagning af indretningerne i lejemålet indregnes til nutidsværdi fx 
200 t.kr. som en forpligtelse og indregnes under aktiver som indret-
ning af lejede lokaler ialt 1.200 t.kr., der afskrives over lejemålets 
løbetid på 5 år. Forskellen mellem nutidsværdien på 200 t.kr. og den 
nominelle forpligtelse på 300 t.kr. ved fraflytning indregnes løbende 
som en finansiel omkostning over lejemålets løbetid. Eventuelle 
ændringer i forhold til det oprindelige estimat af nedtagningsom-
kostninger, herunder ændringer i diskonteringsrenten, i løbet af 
lejeperioden indregnes som henholdsvis tilgang eller afgang på 
kostprisen af aktivet. Tilsvarende reguleres de fremtidige afskriv-
ninger over aktivets restlevetid svarende til fremgangsmåden for 
ændring af regnskabsmæssigt skøn.

Nedtagnings forpligtelser 
m.v.

Flytteomkostninger

EKSEMPEL 
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Retableringsforpligtelser skal indregnes i balancen, når de generelle betin-
gelser for indregning af en hensat forpligtelse er opfyldt, herunder særligt 
kravet om, at forpligtelsen skal kunne måles pålideligt.

En almindelig forpligtelse til retablering af et lejemål i den stand, som leje-
målet havde ved lejeperiodens begyndelse må antages at være stigende 
over lejeperioden. Der sker derfor løbende indregning af skønnede retable-
ringsomkostninger i takt med slitage af lejemålet, hvis virksomheden ikke 
løbende afholder de nødvendige omkostninger til retablering. 

Hvis en retableringsforpligtelse ikke opfylder kriterierne for indregning af 
en hensat forpligtelse, bør den i stedet oplyses som en eventualforpligtelse, 
idet den udgør en faktisk forpligtelse i henhold til lejeaftalen, som sandsyn-
ligvis vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, men hvor forpligtel-
sen ikke kan måles pålideligt.

26 .9 Refusioner og godtgørelser
Hvis en tredjepart, fx et forsikringsselskab, refunderer en del eller alle virk-
somhedens omkostninger, som er nødvendige for at afvikle en hensat for-
pligtelse, skal refusionen eller godtgørelsen først indregnes, hvis det er så 
godt som sikkert, at refusionen vil tilfalde virksomheden, når den afvikler 
den hensatte forpligtelse. Refusioner og godtgørelser skal behandles og 
præsenteres som et særskilt aktiv, og den indregnede refusion eller godtgø-
relse kan ikke overstige den hensatte forpligtelse. Modregning er således 
ikke tilladt.

I resultatopgørelsen skal refusioner og godtgørelser indregnes brutto, 
typisk som andre driftsindtægter, og kan ikke modregnes i de afholdte 
omkostninger, jf. lovens krav om bruttoværdiansættelse og -præsentation.

I henhold til IAS 37 er modregning og nettopræsentation af omkostninger 
og modtagne refusioner/godtgørelser mulig i resultatopgørelsen, men der 
skal oplyses om modregnede refusioner/godtgørelser.

26 .10 Præsentation og oplysninger – hensatte forpligtelser
Der skal gives oplysning i anvendt regnskabspraksis om de anvendte indreg-
ningskriterier og målegrundlag for hensatte forpligtelser.

Der er eksempler på formulering af anvendt regnskabspraksis for hensatte 
forpligtelser i EY’s årsrapportmodeller, som findes i den elektroniske 
udgave af denne publikation.

Retablerings forpligtelser 
vedrørende lejemål

Eventualforpligtelse

Bruttopræsentation

IAS 37
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Hensatte forpligtelser skal efter lovens balanceskema 1 klassificeres som 
en særskilt romertalspost i balancen benævnt ”Hensatte forpligtelser”, 
hvorunder hører følgende tre arabertalsposter:
1) Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
2) Hensættelser til udskudt skat
3) Andre hensatte forpligtelser.

Lovens præsentationskrav for hensatte forpligtelser som en særskilt romer-
talspost gælder ikke ved anvendelse af det IFRS-tilpassede balanceskema 
(skema 2), hvor hensatte forpligtelser derimod klassificeres som henholds-
vis kort- eller langfristede forpligtelser, efter hvornår de hensatte forpligtel-
ser forfalder.

Vedrørende regnskabsmæssig behandling af pensionsforpligtelser og lig-
nende forpligtelser og hensættelser til udskudt skat henvises til særskilt 
omtale i kapitel 32 Medarbejderforpligtelser og kapitel 27 Indkomstskatter. 

Efter § 91 skal hensatte forpligtelser forklares i noterne for virksom heder i 
regnskabsklasse C og D, medmindre de er af uvæsentlig betydning for for-
ståelsen af årsrapporten. Forklaringen indeholder typisk en beskrivelse af 
situationen eller forholdet og af de eventuelle usikkerheder, der eksisterer 
ved opgørelsen af den hensatte forpligtelse. Forklaringen i regnskabspo-
stens udvikling kan også ske i form af en primo/ultimo afstemning.

Forpligtelser, der forfalder inden for et år, anses som kortfristede, og de 
resterende forpligtelser anses som langfristede. Hvis hensatte forpligtelser 
i balancen, jf. balanceskema 1, klassificeres som en særskilt romertalspost 
uden opdeling på kortfristede og langfristede forpligtelser, betyder § 26, 
stk. 2, at der som minimum i noterne skal gives informationer om fordelin-
gen på en kortfristet og langfristet del, da de hensatte forpligtelser samti-
dig er en delmængde af virksomhedens forpligtelser. Hvis virksomheden 
anvender det IFRS-tilpassede balanceskema, som ligeledes er omtalt i kapi-
tel 14 Generelt om balancen, vil fordelingen fremgå direkte af balancen.

Efter IAS 37 skal der gives følgende oplysninger om hensatte forpligtelser i 
årsrapporten, som ikke er krævet efter loven, men som med fordel kan 
anvendes til inspiration:
• I en note for hver kategori af hensatte forpligtelser an fø res den regn-

skabsmæssige værdi primo og ulti mo regnskabsåret, de i regnskabsåret 
foretagne hensatte for plig telser, regnskabsårets forbrug af hensatte 
for plig telser og ubenyttede hensatte forpligtelser, der er tilbageført i 
regnskabsåret samt regnskabsårets stigning i eventuelt diskonterede 
beløb som følge af tidsforløbet og virkningen af eventuelle ændringer i 
diskonteringssatsen. 

• I en note for hver kategori af hensatte forpligtelser oplyses:
– En kort beskrivelse af forpligtelsens art og det forventede tidspunkt 

for sådanne træk på virksomhedens øko no miske ressourcer.

Klassifikation

§ 91

§ 26, stk. 2

Oplysningskrav,  
IAS 37
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– En omtale af eventuelle usikkerheder ved op gø relsen af omkostnin-
gerne eller det forventede af holdelsestidspunkt, og oplysninger om 
de væ sentligste forudsætninger vedrørende frem ti dige begiven-
heder.

– Den beløbsmæssige størrelse af eventuel forventet godtgørelse 
med angivelse af aktiver, som er indregnet vedrørende den forven-
tede godtgørelse.

I meget sjældne tilfælde kan de krævede supplerende oplysninger medføre 
en væsentlig svækkelse af virksomhedens position i relation til de forhold, 
som den hensatte forpligtelse vedrører. I sådanne tilfælde kan de pågæl-
dende oplysninger undlades, men virksomheden skal i stedet give generelle 
oplysninger om den hensatte forpligtelse samt oplyse og begrunde, hvorfor 
de specifikke oplysninger ikke er medtaget.

Notekravet for hensatte forpligtelser i § 91 kan eksempelvis udformes såle-
des:

Andre hensatte forpligtelser
2021 2020

Garantiforpligtelser 1. januar 7.500 6.180

Anvendt i året -3.823 -3.176

Tilbageførsel af ubenyttede  
garantiforpligtelser 0 -48

Hensat for året 5.171 4.267

Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier  
som følge af tidsforløbet m.v.     302     277

Garantiforpligtelser 31. december 9.150 7.500

Hensat til omstrukturering i  
Varmeselskab 2 A/S   7.200       0

Andre hensatte forpligtelser 31. december  16.350   7.500

Forfaldstidspunkterne for andre hensatte  
forpligtelser forventes at blive: 
0-1 år 11.543 3.735

1-5 år 4.394 3.492

> 5 år     413     273

Andre hensatte forpligtelser 31. december  16.350   7.500

 Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser ved sæd vanlig et års 
garanti på VVS- og ventilationsprodukter samt et og fem års garanti 
og forpligtelser på større ven ti lations anlæg og varmeanlæg.

 Hensatte forpligtelser til omstrukturering i Varme sel skab 2 A/S er 
foretaget i forbindelse med erhvervelsen af selskabet i regnskabs-
året. Hensættelserne forventes forbrugt i løbet af det kommende 
år.

EKSEMPEL 
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26 .11 Eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser udgør:
• Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begi-

venheder, og som kan medføre afståelse af fremtidige økonomiske for-
dele, men hvor forpligtelsernes eksistens først kan bekræftes af en eller 
flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virk somhedens 
kontrol.

• Forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tid ligere 
begivenheder, men hvor det ikke er sandsynligt, at afviklingen vil med-
føre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.

• Forpligtelser, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med til-
strækkelig pålidelighed.

Eventualforpligtelser kan være:
• Bankgarantier og arbejdsgarantier
• Kautionsforpligtelser, herunder for cashpool-ordninger
• Retssager
• Voldgiftssager
• Regresforpligtelser
• Tilbagekøbsforpligtelser
• Indeståelser for afhændede aktiver
• Produktsansvarsforpligtelser
• “Stærke” hensigts- og støtteerklæringer.  

Afgrænsningen af eventualforpligtelser i forhold til hensatte forpligtelser 
og gældsforpligtelser kan anskueliggøres i beslutningsdiagrammet i afsnit 
26.2 ovenfor, hvor muligheden for, at der hverken skal ske indreg ning eller 
gives noteoplysning, også er indarbejdet.

En række af ovennævnte eventualforpligtelser oplyses normalt altid i års-
regnskabet, da det i praksis ofte vil være vanskeligt at afgøre, om et træk på 
virksomhedens ressourcer er meget usandsynligt, eller hvor det ikke er 
muligt at foretage en pålidelig opgørelse af forpligtelsens størrelse. Det dre-
jer sig bl.a. om garantier, sikkerhedsstillelser og kautionsforpligtelser m.v., 
hvor forholdet, om der eksisterer en eventualforpligtelse, ofte kan være 
afhængig af egen eller andres historiske eller fremtidige performance. 

Garantier og sikkerhedsstillelser
I forbindelse med indgåelse af forretningsmæssige aftaler stiller virksom-
heder ofte sikkerheder over for modparten til afdækning af modpartens 
risiko for, at virksomheden ikke opfylder visse forpligtelser i aftalen, eksem-
pelvis pligt til at udbedre eventuelle mangler ved et aktiv, leveret i medfør 
af aftalen, eller pligten til at foretage betaling. 

En sådan sikkerhed kan over for en modpart normalt opfyldes på to måder:
• Enten ved at virksomheden selv stiller sikkerhed over for modparten, fx 

i form af en deponerings- eller sikringskonto.

Definition,  
bilag 1 C
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• Eller ved at et garanti- eller forsikringsselskab eller et pengeinstitut stil-
ler sikkerhed over for modparten i den sikrede aftale i form af en bank-
garanti, kautionsforsikring eller lignende.

Sikkerheder stillet af virksomheden selv
Hvor virksomheden selv stiller betryggende sikkerhed, indbetales et beløb 
svarende til sikkerhedsstillelsen normalt på en deponeringskonto eller over-
føres til en sikringskonto. 

Når sikkerheden stilles i form af et depot eller en deponeringskonto, indbe-
tales pengene normalt på en konto, der kontrolleres af et pengeinstitut, 
hvorved kontrollen med de overførte likvider ophører. Der indregnes såle-
des et tilgodehavende, idet det deponerede beløb forventes returneret, når 
perioden for sikkerhedsstillelsen udløber. Det deponerede beløb klassifice-
res typisk under andre tilgodehavender. I det omfang perioden for sikker-
hedsstillelsen overstiger 12 måneder, skal der gives oplysning om, hvor stor 
en andel, der forfalder efter 12 måneder fra balancedagen, hvis tilgodeha-
vendet er præsenteret under omsætningsaktiver.

Hvis sikkerheden omvendt stilles i form af en sikringskonto, indsættes pen-
gene på en bunden konto, der kontrolleres af virksomheden. Det betyder, at 
likviderne på sikringskontoen skal klassificeres som likvider, men at der skal 
gives yderligere oplysninger om bindingen. Bundne likvide midler kan ikke 
medregnes til likvider i virksomhedens pengestrømsopgørelse, uanset at 
de måtte blive præsenteret som likvider i balancen, hvis tilgodehavendet er 
præsenteret under omsætningsaktiver.

Hvis der opstår en begivenhed, der udløser sikkerhedsstillelsen helt eller 
delvist, skal det efter lovens almindelige regler vurderes, om hændelsen 
medfører en forpligtelse, herunder hvordan denne skal oplyses og eventu-
elt indregnes i balancen. En eventuel forpligtelse kan ikke modregnes i sik-
kerhedsstillelsen. 

Sikkerheder stillet af garanti- eller forsikringsselskab
I praksis eksisterer der en række garantier og forsikringer, bl.a. betalings-, 
leverings- og tilbudsgarantier samt arbejdsgarantier, herunder entreprenø-
rers sikkerhedsstillelser. 

Sikkerheder stillet af et garanti- eller forsikringsselskab udgør enten en 
garanti eller en forsikring. I det tilfælde, hvor virksomheden ikke opfylder 
visse forpligtelser i aftalen med modparten, dækker garanti- eller forsik-
ringsselskabet krav stillet af den forurettede modpart. 

Hvor sikkerheden stilles i form en garanti, vil den forurettede part rette krav 
mod garantiselskabet, der efterfølgende søger refusion/regres for udbe-
talte beløb under garantien hos virksomheden. Afhængigt af sandsynlighe-
den for, at garantien vil medføre afståelse af økonomiske fordele, kan 

Sikkerhed stillet i form af 
et depot eller en depone-
ringskonto

Sikkerhed stillet i form af 
en sikringskonto

Hændelser omfattet af 
sikkerheden

Sondring mellem garanti 
og forsikring

Sikkerhed stillet i form af 
en garanti
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garantien udgøre en eventualforpligtelse, en hensat forpligtelse eller en 
gældsforpligtelse. Klassifikationen afhænger af lovens almindelige regler.

I det omfang modparten stiller krav, som ikke er dækket af garantien, eller 
hvor kravet overstiger det garanterede beløb, skal der ligeledes foretages 
en konkret vurdering af, hvorvidt kravet udgør en eventualforpligelse, en 
hensat forpligtelse eller en gældsforpligtelse.

Hvor sikkerheden dækkes af en forsikring, vil forsikringsselskabet udbetale 
erstatning til den forurettede part. Forsikringsselskabet har som udgangs-
punkt overtaget risikoen og har ikke ret til at søge regres hos virksomhe-
den, hvorfor sikkerheder, der er 100 % dækket, normalt ikke giver anledning 
til yderligere oplysninger eller indregning i virksomhedens regnskab. 

En hændelse kan dog, selv om der er tegnet en forsikring, medføre afstå-
else af økonomiske fordele, enten hvis der er aftalt en selvrisiko, eller hvis 
et eventuelt krav overstiger forsikringssummen, eller der alene er aftalt del-
vis dækning. Den regnskabsmæssige behandling af selvrisikoen og beløb, 
som overstiger forsikringssummen, følger lovens almindelige regler for ind-
regning og måling af forpligtelser.

Fælles hæftelse
Herudover kan der i situationer med fælles hæftelse også være tale om 
eventualforpligtel ser, hvis definitionen herpå i øvrigt er opfyldt. Sådanne 
eksempler omfatter:

Fællesregistrering vedrørende moms
Deltagerne i en fælles registrering hæfter for de fællesregistrerede virk-
somheders momstilsvar. 

Hæftelser i sambeskatningsforhold 
Selskaber, der deltager i en sambeskatning, hæfter for kildeskatter på 
udbytter, renter og royalties. Årsregnskaber skal således afspejle oplysnin-
ger om eventuelle hæftelser for forfaldne ikke-betalte kildeskatter pr. 
balance dagen, som vedrører de øvrige selskaber i sambeskatningen.

Disse kildeskatter afregnes af hvert enkelt selskab i sambeskatningen, hvor-
for størrelsen af denne forpligtelse ikke kan udledes af de officielle årsregn-
skaber. Derfor vil det i praksis typisk ikke være muligt at angive en beløbs-
mæssig størrelse for hæftelsen vedrørende kildeskatter. 

Selskaber hæfter ligeledes i en sambeskatning for skyldige selskabsskatter 
opstået inden for sambeskatningskredsen. Der skal i årsregnskabet gives 
oplysninger om hæftelser for eventuelle ikke-betalte selskabsskatter pr. 
balancedatoen inden for sambeskatningskredsen. 

Sikkerhed stillet i form af 
en forsikring

Hæftelse for visse 
 kildeskatter i 
 sambeskatningskredse

Hæftelse for 
 selskabsskatter i 
 sambeskatningskredse
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Hæftelser for kildeskatter og selskabsskatter skal oplyses i årsregnskabet 
under eventualforpligtelser på linje med de krav, der er gældende for 
afgivne garantier og kautioner, medmindre risikoen for, at hæftelsen med-
fører afståelse af økonomiske fordele, anses for at være helt usandsynlig. 
Oplysninger om eventualforpligtelser skal så vidt muligt oplyses med 
beløbsangivelse, jf. § 64 samt §§ 94 a og b. 

Loven stiller som udgangspunkt krav om beløbsmæssig oplysning om sam-
beskatningshæftelsen, hvilket i praksis kan være en udfordring, især i større 
koncerner, hvor de enkelte koncernvirksomheder ikke nødvendigvis har ind-
sigt i øvrige koncernvirksomheders skatteforhold. 

Efter EY’s opfattelse vil det i sådanne situationer være tilstrækkeligt at 
noteoplyse om eksistensen af sambeskatningshæftelsen uden beløbsangi-
velse, samtidig med at det oplyses, at de sambeskattede virksomheders 
samlede kendte nettoforpligtelse over for skattemyndighederne fremgår af 
administrationsselskabets årsregnskab. 

Hvor det er muligt, fx i mindre sambeskatninger, angives den samlede aktu-
elle skatteforpligtelse, som er bogført i administrationsselskabets balance.

Vi har nedenfor anført en række formuleringsforslag, der kan anvendes i 
administrationsselskabet henholdsvis øvrige koncernvirksomheder afhæn-
gig af, om der kan oplyses beløb eller ikke. 

 Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksom-
heder. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset 
og solidarisk med de øvrige koncernvirksomheder for danske sel-
skabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden 
for sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders 
samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kil-
deskatter på udbytte, renter og royalties udgør # t.kr. pr. 31. decem-
ber 2021. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsind-
komst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse 
udgør et mindre eller større beløb.

 Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomhe-
der. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og soli-
darisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter 
og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskat-
ningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede kendte 
nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter på 
udbytte, renter og royalties udgør # t.kr. pr. 31. december 2021. 
Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomst og kil-
deskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et min-
dre eller større beløb.

Som vi ser det

Formulering i  
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 Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksom-
heder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og 
solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabs-
skatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for 
sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders sam-
lede kendte nettoforpligtelse over for skattemyndighederne frem-
går af administrationsselskabets årsregnskab, [administrationssel-
skabets navn og CVR-nr.]. Eventuelle senere korrektioner af sambe-
skatningsindkomst og kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selska-
bets hæftelse udgør et mindre eller større beløb.

Er selskabet et sambeskattet selskab, der ikke er helejet, kan indlednings-
afsnittet til eventualforpligtelser vedrørende hæftelse for skyldige sel-
skabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties i sambeskatnin-
gen i stedet formuleres således: 

 Selskabet er sambeskattet med øvrige [danske] virksomheder i 
#-koncernen. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter 
selskabet begrænset og subsidiært for danske [selskabsskatter og] 
kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskat-
ningskredsen.

De resterende afsnit ovenfor vil ligeledes være gældende, afhængig af om 
det er muligt at angive beløb eller ikke. 

Der skal ikke gives oplysninger om sambeskatningshæftelser i et koncern-
regnskab, i det omfang hæftelser mellem koncernvirksomheder elimineres 
i koncernregnskabet.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal være opmærksomme på, at der 
er to metoder for oplysning om transaktioner med nærtstående parter i 
loven. Loven kræver oplysninger enten om alle transaktioner foretaget med 
nærtstående parter eller alene oplysninger om transaktioner med nærtstå-
ende parter, som ikke er indgået på normale markedsvilkår. 

På baggrund af en konkret vurdering vil foretagne betalinger til skattemyn-
dighederne, baseret på en deltagelse i en sambeskatningshæftelse, ofte 
ikke være foretaget på sædvanlige markedsvilkår. Det kan fx være tilfældet, 
hvis det vurderes, at det ikke vil være muligt for den betalende virksomhed 
at indregne en godtgørelsesret mod det selskab i sambeskatningskredsen, 
som ikke har betalt skatten. Når det vurderes, at der er gennemført trans-
aktioner, som er omfattet af sambeskatningshæftelsen, kræves oplysnin-
ger om transaktioner med nærtstående parter med beløbsangivelse.

Hæftelser i forbindelse med spaltning af selskaber
I forlængelse af et selskabs spaltning eksisterer der en solidarisk hæftelse 
mellem de af spaltnin gen omfattede selskaber. Hvis en kreditor i et selskab, 

Formulering i helejet  
koncernvirksomhed  
uden beløbsangivelse

Formulering i delejet  
koncernvirksomhed 
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der har deltaget i spaltningen, ikke bliver fyldestgjort, hæfter hvert af de 
øvrige deltagende selskaber derfor solidarisk for forplig telser, der bestod 
på tidspunktet for spaltningsplanens offentlig gørelse, dog højst med et 
beløb svarende til den tilførte eller resterende nettoværdi i det enkelte sel-
skab på dette tidspunkt. 

Regnskabsmæssig behandling af eventualforpligtelser
Eventualforpligtelser indregnes ikke som forpligtelser i årsregnskabet.

En virksomhed, som hæfter solidarisk for en forpligtelse, skal oplyse herom 
i noten for eventualforpligtelser, i det omfang at virksomheden forventer, at 
de andre parter vil opfylde deres andel af forpligtelsen. Der indregnes såle-
des kun virksomhedens egen andel af forpligtelsen.

Eventualforpligtelser kan udvikle sig på en anden måde end forventet, og 
det vurderes derfor ved hver regnskabsafslutning, om et træk på virksom-
hedens økonomiske ressourcer bliver mere sandsynligt end ikke. 

Bliver et sådant træk mere sandsynligt end ikke, og kan beløbet måles påli-
deligt, indregnes en forpligtelse i års regnskabet i det regnskabsår, hvor 
ændringen i sandsynligheden for et træk på virksomhedens økonomiske 
ressourcer indtræffer. Indregning sker som en hensat forpligtelse eller en 
gældsforpligtelse afhængigt af sikkerhed for forpligtelsens størrelse, for-
faldstidspunkt og kreditor. 

En eventualforpligtelse kan også, efter tidligere at have været oplyst i års-
regnskabet, efterfølgende af forskellige årsager blive så usandsynlig, at 
oplysning ikke længere er nødvendigt. 

Uanset hvordan eventualaktiver og eventualforpligtelser udvikler sig over 
tid, vil det efter EY’s opfattelse være hensigtsmæssigt over for regnskabs-
brugeren, at der i årsregnskabets omtale af eventualaktiver og eventualfor-
pligtelser følges op på tidligere års omtale heraf. 

Virksomheder i regnskabsklasse B skal give oplysning om den samlede stør-
relse af sine eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og garanti-
forpligtelser og andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balan-
cen.

Det er EY’s anbefaling, at eventualforpligtelserne også for klasse B oplyses 
for hver kategori, da det vil være vanskeligt for regnskabsbruger at forstå, 
hvilke eventualforpligtelser der påhviler virksomheden, når disse oplyses 
samlet på tværs af ofte meget forskelligartede eventualforpligtelser.

Eventualforpligtelser, pantsætninger og sikkerhedsstillelser over for til-
knyttede henholdsvis associerede  virksomheder skal oplyses særskilt.

Indregning

Udvikling i 
 eventual forpligtelser
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Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal derimod angive særskilt oplys-
ning om størrelsen af sine eventualforpligtelser for hver kategori (fx lea-
sing-, kautions- og garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser).

Kautions- og garantiforpligtelser skal oplyses i noterne, hvis disse er 
væsent lige og derfor af betydning for forståelsen af årsregnskabet. Her-
under skal der oplyses om regresforpligtelser i henhold til diskonterede 
veksler.

I koncerner anvendes hensigts- eller støtteerklæringer afgivet af moder-
virksomheden over for dattervirksomheder. Sådanne erklæ ringer i form af 
“comfort letters”, “letters of support” eller “letters of awareness” er typisk 
udformet på en sådan måde, at modervirksomheden ikke er juridisk, men 
kun moralsk forpligtet. Erklæringerne oplyses derfor ofte ikke som en even-
tualforpligtelse i moder virk som hedens årsregnskab.

Hensigts- og støtteerklæringer kan, afhængigt af formuleringen, være juri-
disk bindende for modervirksomheden på lige fod med garanti forpligtelser. 

Hensigts- og støtteerklæringer kan være formuleret, så de er juridisk for-
pligtende, eller de kan være afgivet under sådanne forhold, at de er faktisk 
forpligtende for erklæringsgiveren. Er dette tilfældet, skal hensigts- og 
støtte erklæringer oplyses som en eventualforpligtelse. 

En såkaldt “ne gative pledge” ses også ofte i praksis anvendt i koncernfor-
hold. Ved en sådan erklæring forpligter modervirksomheden sig typisk til 
ikke at afhænde eller belåne kapitalandele i dattervirksomheder uden for-
udgående meddelelse til eller accept fra kreditorerne. Da der ikke er tale om 
reel sikkerhedsstillelse af kapitalandelene, som skal respekteres af andre 
kreditorer, er der ikke krav om, at sådanne tilsagn eller øvrige pantsæt-
ningsforbud skal oplyses i årsregnskabet. 

Højesteret har i et par konkrete afgørelser fra 2009 og 2011 taget stilling 
til, hvorvidt en støtteerklæring over for en dattervirksomhed kunne anses 
for at være juridisk bindende for modervirksomheden. 

I de konkrete sager var generelle tilsagn rettet mod en ubestemt person-
kreds om tilførsel af den nødvendige kapital/likviditet til selskabets drift. 
Det fremgik dermed ikke af støtteerklæringens ordlyd, at der var tale om 
indeståelse for opfyldelse af dattervirksomhedens forpligtelser over for 
kreditorer, og kreditorerne kunne med henvisning til støtte tilsagnet dermed 
ikke gøre krav gældende over for modervirksomheden, som afgiver af støt-
teerklæringen. 

Højesteret udtalte, at tilkendegivelser i ledelsesberetningen ikke er et juri-
disk bindende tilsagn om at ville tilføre likviditet til dattervirksom heden. 

§ 94 b
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For at støtteerklæringen skal være juridisk bindende, skal den:
• Formuleres, så ledelsen i den virksomhed, som støtteerklæringen er 

udstedt til, på anfordring og uden særlige betingelser kan udnytte til-
sagnet, hvis det er nødvendigt.

• Være udstedt til en begrænset personkreds, fx én eller flere identifice-
rede kreditorer. 

En virksomhed, der har udstedt en juridisk bindende støtteerklæring, skal 
oplyse herom under eventualforpligtelser. 

”Andre eventualforpligtelser” er ikke defineret i loven, men omfatter i prak-
sis forpligtelser vedrørende retssager rejst mod virksomheden, voldgifts-
sager og lignende, ikke udløste erstatnings- eller bødekrav, tilbagekøbs-
forpligtelser og indeståelser vedrørende afhændede aktiver. 

Loven indeholder ikke et specifikt krav om angivelse af indgåede aftaler 
vedrørende fremtidig levering af langfristede aktiver i form af fast ejendom, 
anlæg og maskiner m.v., men kræver supplerende oplysninger om forhold, 
der er relevante for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling, jf. 
§§ 76 a og 99 (ledelsesberetningen) og § 11, stk. 2 (retvisende billede). Et 
relevant forhold vil eksempelvis foreligge, hvor det drejer sig om et for den 
pågældende virksomhed væsentligt beløb, og hvis investeringernes karak-
ter og lønsomhed er foretaget på et usikkert grundlag.

Nedenstående oplysningskrav om eventualforpligtelser fra IAS 37 kan lige-
ledes anvendes som inspiration. 

Medmindre det vurderes meget usandsynligt, at en eventualforpligtelse vil 
medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer, skal der i 
noterne til årsregnska bet for hver gruppe af eventualforpligtelser gives en 
beskrivelse af eventualforpligtelsen og om muligt:
• Et skøn over den beløbsmæssige effekt, opgjort i overensstemmelse 

med principperne for hen satte forpligtelser i dette kapitel.
• En omtale af usikkerheder vedrørende beløbet eller tidspunktet for 

trækket på virksomhe dens økonomiske ressourcer.
• Eventuelle refusionsmuligheder.

I ekstremt sjældne tilfælde kan de påkrævede oplysninger medføre væsent-
lig svækkelse af virksomhe dens position i relation til det forhold, som 
eventual forpligtelsen vedrører. Eksempelvis kan tænkes, at der kun eksiste-
rer én væsentlig eventualforpligtelse i virksomheden, om hvilken der er 
uoverens stemmelser med en modpart.

I sådanne tilfælde kan de pågældende oplysninger undlades, jf. IAS 37, men 
virksomheden skal i stedet give generelle oplysninger om eventualaktivet 
eller -forpligtelsen samt oplyse og begrunde, hvorfor de specifikke oplys-
ninger ikke er medtaget.

Andre eventual-
forpligtelser

Investerings forpligtelser

Eventual forpligtelser,  
IAS 37
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26 .12 Særligt om ikke-balanceførte arrangementer
Oplysningskravet om ikke-balanceførte arrangementer i lovens § 94 a er et 
supplement til lovens krav om oplysning af eventualforpligtelser og stam-
mer fra EU’s regnskabsdirektiv, der har til hensigt at modvirke fremtidige 
regnskabsskandaler.

Kravet er i henhold til lovbemærkningerne en opsamlingsbestemmelse, 
som har til formål at sikre, at virksomhederne ikke kan undlade at oplyse om 
risici og fordele ved at konstruere et arrangement, hvor væsentlige aktiver 
og forpligtelser ikke indregnes i balancen.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om de finansielle arran-
gementer, som ikke er indregnet i balancen. Oplysningerne skal omfatte 
karakteren af og det forretningsmæssige formål med arrangementerne. 
Oplysningerne skal dog kun gives, hvis de er nødvendige for bedømmelsen 
af virksomhedens finansielle stilling.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal desuden oplyse om sådanne 
arrangementers finansielle indvirkning på virksomheden. Her under skal 
det oplyses om de risici og fordele, der opstår i forbindelse med sådanne 
arrangementer, hvis oplysningerne er nødvendig for at bedømme virksom-
hedens finansielle stilling. 

Oplysningsbestemmelsen sikrer, at virksomhederne ikke kan aftale kon-
struktioner, som har stor betydning for vurderingen af virksom hedens 
finansielle stilling, uden at dette skal oplyses til regnskabsbrugerne.

Som eksempler på ikke-balanceførte arrangementer nævnes bl.a. i kom-
mentarerne til direktivet: 
• Special Purpose Entities (SPE’er)
• Risiko/benefit-delearrangementer
• Hæftelse på grundlag af factoring af tilgodehavender
• Kombinerede salgs- og tilbagekøbskontrakter
• Konsignationslagerarrangementer
• ”Take or pay”-arrangementer
• Securitisation gennem særskilte selskaber og ikke-inkorporerede enhe-

der
• Pantsatte aktiver, herunder virksomhedspant
• Operationelle leasingarrangementer
• Outsourcing.

Direktivets eksempler kan anvendes som inspiration, men skal læses i sam-
menhæng med lovens øvrige bestemmelser.

Flere af de eksempler, som er nævnt i kommentarerne til direktivet, vil ikke 
være relevante i Danmark. Enten fordi loven kræver indregning i balancen i 
flere tilfælde end EU-direktivet, da loven oprindeligt er baseret på IFRS eller 
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fordi loven i forvejen indeholder krav om oplysninger. Dette gælder eksem-
pelvis pantsatte aktiver og operationelle leasingarrangementer. 

For eksempel vil det næppe forekomme, at virksomheder indgår salgsafta-
ler med væsentlige tilbagekøbsforpligtelser, uden at dette er afspejlet i 
balancen. På samme måde, hvis virksomheden overdrager debitorer til fac-
toring, vil manglende overdragelse af kreditrisikoen medføre, at virksom-
heden ikke kan ophøre med indregning af tilgodehavender i balancen.

Outsourcing-aftaler anvendes meget ofte i praksis, og sådanne aftaler ses i 
praksis sjældent oplyst i danske årsrapporter. Der skal dog gives oplysning 
om outsourcing-aftaler, hvis de indeholder væsentlige og langvarige for-
pligtelser, som kan være væsentlige for regnskabsbrugere. Endvidere kan 
outsourcing-aftaler indeholde elementer, der har karakter af leasingaftaler, 
hvilket medfører, at aftalerne skal udskilles og behandles regnskabsmæs-
sigt som sådan. 

Der findes en række sædvanlige forretningsmæssige aftaler, der – som 
hovedregel – ikke berøres af oplysningskravet, selv om arrangementerne 
ikke er indregnet i balancen. Dette omfatter almindelige aftaler om vare-
køb, anvendelse af underleverandører, indgåelse af samarbejdsaftaler med 
andre virksomheder, aftaler om anskaffelse af materielle og immaterielle 
aktiver m.v. Gensidigt bebyrdende aftaler indregnes først i årsregnskabet, 
når køber har overtaget de væsentligste fordele og risici på leverancen. 
Oplysninger om denne type aftaler vurderes ofte ikke at være nødvendige 
for at kunne vurdere virksom hedens finansielle stilling.

I de tilfælde, hvor oplysninger om sådanne aftaler vil være nødvendige for 
at kunne vurdere virksomhedens finansielle stilling, skal de dog oplyses i 
årsregnskabet. Det kunne eksempelvis være relevant i forhold til ”take or 
pay”-arrangementer, hvor virksomheden binder sig til at aftage et bestemt 
kvantum varer over en tidsbegrænset periode. Hvis virksomheden senere 
ikke ønsker at aftage det aftalte kvantum, så skal virksomheden alligevel 
betale. Det er således op til virksomhedens ledelse konkret at vurdere, 
hvornår der skal gives oplysninger, og hvilke oplysninger der skal gives.

Endvidere er der i loven krav om, at virksomheden i ledel sesberetningen 
skal beskrive særlige risici ud over almindeligt forekom mende risici inden 
for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle 
risici, som virksomheden kan påvirkes af.

Efter EY’s opfattelse har kravet om oplysninger af ikke-balanceførte arran-
gementer i praksis ud over oplysning om outsourcingaftaler meget begræn-
set relevans i Danmark. 

Outsourcing-aftaler  
skal oplyses

Øvrige gensidigt 
bebyrdende aftaler  
skal som udgangspunkt 
ikke oplyses

”Take or pay”- 
arrangementer

Oplysninger om  
særlige risici

Som vi ser det
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26 .13 Eventualaktiver
Eventualaktiver er forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af 
tidligere begivenhe der, og som kan medføre fremtidige økonomiske for-
dele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en eller flere 
usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol.

Eventualaktiver kan ikke indregnes i årsregnskabet.

Aktiver, der tidligere har været eventualaktiver, skal først indregnes i balan-
cen, når det er overvejende sandsynligt, at de fremtidige økonomiske for-
dele vil tilflyde virksomheden. Begrebet overvejende sandsynligt dækker 
over samme udtryk, som anvendes i IAS 37, nemlig så godt som sikkert (vir-
tually certain).

Indregning af eventualaktiver kan medføre indregning af indtægter, som 
aldrig realiseres. Et eksempel er et aktiv, som virksomheden søger realise-
ret ved gennemførelse af en retssag, men hvor udfaldet af retssagen er 
usikkert. I de tilfælde, hvor indtægten er overvejende sandsynlig, og belø-
bet kan måles pålide ligt, indregnes kravet som et aktiv i balancen. Lovens 
krav om indregning af eventualaktiver, hvis det er overvejende sandsynligt, 
kan medføre asymmetrisk indregning af henholdsvis forpligtelse (fx rets-
sag) og indtægter, der skal godtgøre eventuelle omkostninger.

Regnskabsklasse B- og C (mellem)-virksomheder har ikke pligt til at oplyse 
om eventualaktiver.

For C (stor)- og D-virksomheder gælder, at medmindre det vurderes meget 
usandsynligt, at et eventualaktiv vil medføre en for øgelse af virksomhedens 
økonomiske ressourcer, skal der i noterne til årsregnskabet for hver gruppe 
af eventualaktiver gives en beskrivelse af eventualaktivet og om muligt et 
skøn over den beløbsmæssige effekt. Desuden skal der ske omtale af usik-
kerheder vedrørende beløbet eller tidspunktet for forøgelsen af virksom-
hedens økonomiske ressourcer. Hvis oplysninger ikke medtages, fordi det 
ikke er praktisk muligt, skal det oplyses i årsregnskabet.

I sjældne tilfælde kan specifikke oplysninger om eventualaktiver medføre en 
væsentlig svæk kelse af virksomhedens position i relation til det forhold, 
som eventualaktivet vedrører. I så danne tilfælde kan de pågældende oplys-
ninger undlades, men virksomheden skal i stedet give generelle oplysninger 
om eventualaktivet samt oplyse og begrunde, hvorfor de specifikke op lys-
ninger ikke er medtaget.

Nedenstående oplysningskrav om eventualaktiver fra IAS 37 kan ligeledes 
anvendes som inspiration.

Medmindre det vurderes meget usandsynligt, at et eventualaktiv vil med-
føre en forøgelse af virksomhedens økonomiske ressourcer, skal der i 

Definition,  
bilag 1 C

Indregning

Præsentation og  oplysning 
i årsregnskabet

§ 90 b

Eventual aktiver,  
IAS 37



Kapitel 26 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 503

noterne til årsregnskabet for hver gruppe af eventualaktiver gives en beskri-
velse af eventualaktivet, og om muligt:
• Et skøn over den beløbsmæssige effekt 
• En omtale af usikkerheder vedrørende beløbet eller tidspunktet for for-

øgelsen af virksomhedens økonomiske ressourcer. 
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Kapitel 27  
Indkomstskatter

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om indregning af  aktuelle  
skatter Ja

Krav om indregning af udskudt skat af 
midlertidige forskelle mellem regn
skabsmæssige og s kattemæssige 
værdier efter den balanceorienterede 
gældsmetode

Ja

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, hvor årets aktuelle skat er 
skatten af årets skattepligtige indkomst og reguleringer af tidligere års aktuelle skatter, og årets 
udskudte skat er ændringen i den udskudte skat fra regnskabsårets begyndelse til regnskabsårets 
udløb.

Årets aktuelle skat omfatter også udenlandske skatter, der vedrører årets udenlandske indtægter og 
regulering af tidligere års skattebeløb, som skyldes, at der i foregående regnskabsår blev indregnet et 
for lille eller et for stort beløb.

Udskudt skat opstår som følge af, at der ofte er forskel mellem regnskabsmæssige værdier i årsregn-
skabet og skattemæssige værdier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Forskellen opstår 
som følge af, at den skat, som betales af virksomhedens skattepligtige  indkomst, opgøres på grundlag 
af reglerne i skattelovgivningen, og det regnskabsmæssige resultat før skat i årsregnskabet opgøres 
på grundlag af årsregnskabsloven, herunder den af  virk somheden valgte regnskabspraksis. 

De udskudte skatteforpligtelser eller udskudte skatteaktiver, der opstår som følge af ovennævnte for-
skellige regelsæt, skal indregnes i årsregnskabet efter den balanceorienterede gældsmetode. 

Ved opgørelse af den aktuelle skat skal der anvendes den skatteprocent, som er gældende for regn-
skabsåret, og som er vedtaget eller i realiteten vedtaget på balancedagen.

27 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen detailregulering for regnskabsmæssig behandling 
af ind komst skat, men overlader det til udfyldning af de internationale regn-
skabsstandarder. IAS 12 Income Taxes anvendes som fortolkningsbidrag til 
lovens rammebestemmelser på området. 
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27 .2  Indregning af årets indkomstskat i resultatopgørelsen
Årets indkomstskat skal som alt overvejende hovedregel indregnes i resul-
tatopgørelsen, undtagen den del der kan henføres til årets eller tidligere års 
trans aktioner på egenkapitalen.

Årets skat indeholder skatteeffekten af årets resultatførte indtægter og 
omkostninger, uanset i hvilke regnskabsår indtægterne og omkostningerne 
indgår i den skattepligtige indkomst. Herved opnås, at der som udgangs-
punkt vil være sammenhæng mellem årets regnskabsmæssige resultat før 
skat, den for regnskabsåret gældende skatte procent og skat af årets resul-
tat.

Sammenhængen kan dog være påvirket af skattefrie indtægter, ikke-fra-
dragsberettigede omkostninger, nedskrivning af udskudte skatte akti ver, til-
bageførsel af tidligere nedskrevne udskudte skatteaktiver, reguleringer af 
tidligere års skatter og ændringer i skat te pro centen.

Den del af årets skat, som indregnes i resultatopgørelsen, omfatter sum-
men af:
• skat af årets skattepligtige indkomst
• skat af eventuel regulering af tidligere års skattepligtige indkomst
• forskydning i udskudt skat fra regnskabsårets begyndelse til regnskabs-

årets udløb, som omfatter regulering af tidligere års udskudte skat og 
årets ændring i udskudt skat

• skat som følge af ændret skattelovgivning, herunder ændring af skat te-
sats

• værdireguleringer af udskudte skatteaktiver
• skat som følge af ledelsens ændrede planer eller hensigter med et aktiv 

eller en forpligtelse.

27 .3  Indregning af årets indkomstskat i egenkapitalen
Den del af årets indkomstskat, der vedrører transaktioner, der er indregnet 
direkte på egenkapitalen, skal ligeledes indregnes direkte på egenkapitalen 
som skat af årets egenkapitaltransaktioner.

Det kan i praksis være vanskeligt at fastslå nøjagtigt, i hvilket omfang årets 
skat kan henføres til omkostninger eller indtægter, indregnet direkte på 
egenkapitalen. Dette kan især være tilfældet, hvor en ændret skatte-
lovgivning eller en skattesats medfører ændringer i udskudt skat fra tidli-
gere år. I sådanne tilfælde må der foretages en forholdsmæssig eller anden 
skønsmæssig fordeling, der efter de faktiske omstændigheder sikrer, at års-
regnskabet giver et retvisende billede af årets skat.

Praktiske udfordringer
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Eksempler på transaktioner, der skal indregnes direkte på egenkapitalen, 
er:
• Opskrivning af aktiver og tilbageførsel heraf, jf. § 41.
• Regulering af primoegenkapitalen som følge af korrektion af væsent-

lige fejl, jf. § 52, stk. 2.
• Valutakursreguleringer af kapitalandele i udenlandske dattervirksom-

heder og associerede virksomheder, jf. § 39, stk. 2.
• Visse valutakursændringer på lån og andre finansielle instrumenter, der 

er anvendt til finansiering eller sikring af kapitalandele i udenlandske 
dattervirksomheder og associerede virksomheder, jf. § 39, stk. 2.

• Køb og salg af egne kapitalandele, jf. definitionen af finansielle aktiver.
• Værdireguleringer af afledte finansielle instrumenter (pengestrøms-

sikring).

Desuden kan ændringer i anvendt regnskabspraksis medføre indregning af 
den akkumulerede effekt af praksisændringen direkte på egenkapitalen. 

Efter EY’s opfattelse skal skatte effekten af transaktioner indregnes i resul-
tatopgørelsen, i det omfang de foretagne ændringer til anvendt regnskabs-
praksis vedrører poster, der efter den nye regnskabspraksis skal indregnes 
i resultatopgørelsen. 

27 .4  Måling af aktuelle indkomstskatter
Ved opgørelsen af den aktuelle skat skal der anvendes den skatteprocent, 
som er gældende for indkomståret, og som er vedtaget eller i realiteten 
vedtaget på balance dagen. Se endvidere senere omtale om måling af 
udskudte skatter.

27 .5  Finansielle poster knyttet til aktuelle indkomstskatter
Tillæg, renter, godtgørelser og eventuelle andre beløb af finansiel karakter, 
som er knyttet til aktuelle indkomstskatter, indregnes i resultat opgørelsen 
under finansielle indtægter henholdsvis finansielle omkostninger.

Sådanne beløb af finansiel karakter skal principielt periodiseres, så de for-
deles over den  periode, de vedrører, medmindre periodisering vil være af 
uvæsentlig betydning for årsregnskabet. Tilgodehavende eller skyldige 
finansielle beløb ind regnes i balancen sædvanligvis under andre tilgodeha-
vender/anden gæld eller under tilgodehavende og skyldig selskabsskat.

27 .6 Indregning af udskudt skat
Udskudt skat skal indregnes i balancen efter § 47, stk. 1. Udskudt skat er 
ikke direkte defineret i loven, men kan med udgangspunkt i IAS 12 define-
res som:
• Skatten af alle midlertidige forskelle, dvs. forskellen mellem den regn-

skabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi af et aktiv eller en 
forpligtelse, som forventes afregnet ved fremtidig udligning mellem 
midlertidige forskelle.

Som vi ser det

§ 47
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Loven kræver efter § 47, at udskudt skat indregnes fuldt ud i balancen. I 
IAS 12 beskrives nærmere om metoden for indregning af udskudt skat, der 
skal indregnes efter den balance orienterede gældsmetode. 

Den balanceorienterede gældsmetode tager udgangspunkt i forskelle mel-
lem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier for balance-
posterne. Forskellene betegnes som midlertidige forskelle.

Den regnskabsmæssige værdi er den værdi, hvormed et aktiv hen holds vis 
en forpligtelse er indregnet i årsregn skabet.

Skattemæssig værdi er den værdi, der er knyttet til et aktiv henholdsvis en 
forpligtelse ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Der kan være væsentlige forskelle på de skatteregler, som er gældende ved 
fortsat anvendelse af et aktiv henholdsvis ved realisation (fx for ejen-
domme, goodwill og kapitalandele m.v.). Som  følge heraf kan der være 
væsentlige forskelle på udskudt skat, opgjort med udgangspunkt i fortsat 
anvendelse eller alternativt forventet afhændelse.

Udskudt skat skal derfor opgøres under hensyntagen til ledelsens planlagte 
anvendelse af aktivet henholdsvis den planlagte afvikling af for plig telsen og 
de hertil knyttede skatteregler.

Den skat, der ville fremkomme i forbindelse med en ikke planlagt afhæn-
delse af aktiver henholdsvis afvikling af forpligtelser til regnskabsmæssig 
værdi, kan således afvige fra den indregnede udskudte skat.

 Et eksempel på betydningen af ledelsens planer er ejendomsavan-
cebeskatning, der udløses ved salg af ejendomme. Hvis ledelsen har 
planer om at beholde ejendommen, indregnes alene udskudt skat af 
forskellen mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi 
af ejendommen. Ændres dette, så ledelsen har planer om at 
afhænde ejendommen, skal udskudt skat indregnes i balancen på 
grundlag af ledelsens planer, hvorved ejendommens skattemæs-
sige værdi skal opgøres i overensstemmelse med ejendomsavance-
beskatningslovens regler.

Hvis virksomheden har et udskudt skatteaktiv, skal det  indregnes, hvis ind-
regningskriterierne for et aktiv er op fyldt. Efter IAS 12 skal udskudte skatte-
aktiver ind regnes med den værdi, de forventes at kunne rea li seres til, enten 
ved modregning i udskudte skatte  for pligtelser eller ved udligning i skat af 
fremtidig ind tje ning.

I det omfang udskudte skatteaktiver kun kan realiseres gen nem fremtidig 
indtjening, tillægges den fremtidige ind tjening alene vægt ved vurdering af 

Balanceorienteret 
 gældsmetode

Regnskabsmæssig værdi

Skattemæssig værdi

Ledelsens planer  lægges  
til grund

EKSEMPEL 

Udskudte skatteaktiver 
skal indregnes i balancen
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skatteaktivet i det omfang, det er sandsynligt, at denne indtjening vil kunne 
opnås.

Der må efter loven og IAS 12 ikke indregnes udskudt skat af følgende mid-
lertidige forskelle:
• Midlertidige forskelle på ikke-skattemæssigt afskriv nings-/fradrags-

berettiget goodwill eller ikke-skattepligtig negativ goodwill.
• Midlertidige forskelle, der er opstået på tidspunktet for indregningen af 

et aktiv eller en forpligtelse som led i en transaktion, der ikke er led i en 
virksomhedsovertagelse, og som på transaktionstidspunktet ikke har 
effekt på hverken det regnskabsmæssige resultat eller den skatteplig-
tige indkomst.

Et eksempel på midlertidige forskelle, der ikke skal indregnes i årsregnska-
bet, er udskudt skat på goodwill, der opstår i en virksomhedsovertagelse, 
men som ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget. 

Et andet eksempel kan være en skatte mæssig ikke-afskrivningsberet tiget 
kontorejendom, hvor der allerede på købstidspunktet opstår en midlertidig 
forskel mellem det regnskabsmæssige afskrivningsgrundlag og det skatte-
mæssige afskrivningsgrundlag, som vil være meget lavt, idet der ikke kan 
foretages fremtidige skattemæssige afskrivninger på bygningen.

Et tredje eksempel kan være en skattefri overtagelse af et aktiv eller en 
gruppe af aktiver (fx skattefri tilførsel af aktiver), der ikke opfylder definiti-
onen på en virksomhed. I dette tilfælde vil der opstå forskelle mellem de 
regnskabsmæssige værdier og de skattemæssige værdier i selskabet, som 
ikke påvirkes af overdragelsen. I en virksomhedsovertagelse vil der blive 
justeret for sådanne forskelle bortset fra goodwill, jf. ovenfor. Hvis der er 
tale om en overtagelse, som ikke opfylder definitionen på en virksomhed, 
må der, jf. ovenstående undtagelse, ikke indregnes udskudt skat på midler-
tidige forskelle.      

Et fjerde eksempel er en mulighed for en forøgelse af de fremtidige skatte-
mæssige  afskrivninger på udviklingsomkostninger. Ordningen medfører en 
stigende skattemæssig fradragsmulighed for udviklingsomkostninger fra 
101,5 % (fra 2018) stigende til 110 % (fra 2026 og frem). Som følge af 
COVID-19 er fradragssatsen for indkomstårene 2020, 2021 og 2022 eks-
traordinært forhøjet til 130 %. I lighed med foranstående eksempel tillader 
loven ikke indregning af midlertidige forskelle, der opstår ved første indreg-
ning af aktiver og forpligtelser, hvis der ikke er tale om en virksomhedsover-
tagelse. Der kan derfor som udgangspunkt ikke indregnes et udskudt skat-
teaktiv på forskellen mellem den regnskabsmæssige kostpris på aktivet og 
det skattemæssige afskrivningsgrundlag på op til 30 % af kostprisen. Alter-
nativt kan der argumenteres for, at tillægget regnskabsmæssigt skal anses 
for at være en Investment Tax Credit (ITC). Den regnskabsmæssige behand-
ling af ITC er yderligere omtalt i afsnit 27.13 nedenfor. 
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ikke-afskrivnings berettiget 
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Et udskudt skatteaktiv, der opstår ved første indregning af et aktiv eller en 
forpligtelse, og som ikke må indregnes i årsregnskabet, skal for regn-
skabsklasse C og D, jf. § 90 a, oplyses som et eventualaktiv i noterne til års-
regnskabet, indtil skatteaktivet er fuldt afviklet. Udskudte skatteforpligtel-
ser, der opstår ved første indregning, og som ikke må indregnes i årsregn-
skabet, skal for regnskabsklasserne B, C og D, jf. § 64, oplyses som en even-
tualforpligtelse i noterne til årsregnskabet, indtil skatteforpligtelsen er fuldt 
afviklet.

27 .7 Måling af udskudt skat
Ved måling af udskudt skat anvendes den skatteprocent, som forventes at 
være gældende for de midlertidige forskelle i de regnskabsår, hvori forskel-
lene forventes udlignet, baseret på de skatteregler og de skatte procenter 
der er vedtaget, eller i realiteten vedtaget, inden regnskabsårets udløb.

Vedtages der ændringer i skatteprocenter eller skatte regler efter regn-
skabsårets udløb, betragtes forholdet som en efterfølgende ikke-regule-
rende begivenhed, der skal oplyses i årsregnskabet, hvis manglende oplys-
ning herom ville påvirke regnskabsbrugerens mulighed for at foretage en 
korrekt bedømmelse og træffe rigtige beslutninger på basis af årsregnska-
bet.

Eksempel på forskellige balancedage
 Et lovforslag om nedsættelse af selskabsskatten, der fremsættes i 
maj 2021 med ved tagelse 25. juni 2021 gældende for indkomståret 
2021, vil påvirke føl gende balancedages udskudte skat således:

Balancedag pr. 31. maj 2021:
Skattenedsættelsen vil være en ikke-regulerende begivenhed efter 
balancedagen, der først indregnes i årsregnskabet 2021/22. 

Balancedag pr. 30. juni 2021:
Skattenedsættelsen vil være en begivenhed i løbet af regnskabsåret, der 
indregnes i årsregnskabet 2021/22.

Ændringer af skatteprocenten, eller ændring af de gældende skatteregler 
for en bestemt regn skabs post i øvrigt, behandles som en ændring af regn-
skabsmæssige skøn med fremadrettet virkning.

Dette betyder, at den fulde regnskabsmæssige effekt af ændringen som 
udgangspunkt skal indregnes i resultatopgørelsen under skat af årets resul-
tat. Ændringer, der kan henføres til skat af egen kapitaltransaktioner, ind-
regnes dog direkte i egen kapitalen.

Beløbet skal oplyses i årsregnskabet eksempelvis ved specifikation i års-
regnskabets skatte note. Der skal ikke foretages tilpasning af sammen-
ligningstal. 

Oplysningskrav,  
§§ 64, 90 a

Skatteprocent og  
s katteregler

Ændringer i skatteregler 
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I visse tilfælde kan den skatteprocent, der anvendes til måling af udskudt 
skat, afvige fra den gælden de selskabsskatteprocent for aktuelle skatter, 
hvilket fx vil være tilfældet, hvor ind komsten af visse aktiviteter eller speci-
fikke indkomster beskattes med en anden skatteprocent eller ved trinvis 
ændring af skatteprocenten. 

En lovændring om nedsættelse af selskabsskatteprocenten, der blev vedta-
get den 27. juni 2013, indeholdt en trinvis nedsættelse af selskabsskatte-
procenten over indkomstårene 2014 til 2016. 

Loven medførte følgende selskabsskatteprocenter frem til 2016: 

Indkomstår Selskabsskatteprocent

2013 25,0 %

2014 24,5 %

2015 23,5 %

2016 og efterfølgende år 22,0 %

Ved målingen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver i over-
gangsårene skulle der således tages hensyn til, hvornår realisationen af de 
midlertidige forskelle, der indgår i skatteaktiver og forpligtelser, måtte 
antages at ske. 

Det er i loven præciseret, at udskudte skatter ikke kan måles til dagsværdi, 
dvs. ingen måling af udskudte skatter til tilbagediskonteret værdi. Udskudte 
skatteforpligtelser måles dermed til nominel værdi, uanset at betaling anta-
ges at ligge langt ude i fremtiden.  

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver skal præsenteres i 
balancen efter modregning inden for samme juridiske skatte enhed og juris-
diktion. Modregning herudover tillades ikke.

Samme juridiske skatteenhed indebærer eksempelvis, at en udskudt skatte-
forpligtelse i selskab 1 som udgangs punkt ikke vil kunne modregnes i et 
udskudt skatteaktiv i selskab 2. Er selskab 1 og selskab 2 imidlertid sam-
beskattet, og kan skatteaktivet udnyttes i kraft af sam be skatningen, vil sel-
skab 2 i årsregnskabet skulle indregne et udskudt skatteaktiv, uanset at 
aktivet ikke vil kunne udnyttes af selskabet selv. Samtidig skal selskab 1 i 
årsregnskabet indregne en udskudt skatteforpligtelse. Ved udarbejdelse af 
koncern regnskabet foretages der modregning mellem skatte aktivet og 
skatteforpligtelsen.

At modregningen skal foretages inden for rammerne af samme jurisdiktion 
indebærer, at der alene kan ske mod regning af udskudte danske skattefor-
pligtelser i udskudte danske skatteaktiver. Udenlandske skatter behandles 
særskilt for hver jurisdiktion.

Eksempel på trinvis  
nedsættelse  af  
skatteprocenten 

Måling til nominel værdi,  
§ 47, stk. 2

Mulighed for modregning
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Modregning forudsætter endvidere, at det til aktivet sva rende fradragsbe-
rettigede beløb ikke er kildeartsbegrænset, hvilket for eksempel er tilfældet 
for visse aktietab, tab på visse finansielle kontrakter og  visse ejendomstab 
m.v.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver bliver ofte udlignet 
i forskellige regnskabsperioder. Modregning af udskudte skatteaktiver i 
udskudte skatte forpligtelser kræver dog, at det er – eller gennem skatte-
mæssige dispositioner kan blive – muligt at rumme skatte aktivet i skattefor-
pligtelserne i det år, hvori det udskudte skatteaktiv forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver skal indregnes med den værdi, de forventes at 
kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser 
eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Fremkommer der efter modregning af udskudte skatteforpligtelser et netto 
udskudt skatteaktiv, skal det vurderes, om det er sandsynligt, at aktivet kan 
udlignes i skat af fremtidig indtjening. Et sådant udskudt skat teaktiv kan 
således kun indregnes til fuld værdi i det omfang, det er sand synligt, at 
skatte aktivet kan realiseres gennem fremtidig indtjening. Fremtidig indtje-
ning indebærer, at der skal være ind tjening til beskatning. Det er ikke til-
strækkeligt med forventede fremtidige regnskabsmæssige overskud, hvis 
de regnskabsmæssige overskud indeholder skatte frie indtægter i et sådant 
omfang, at der efter korrek tion herfor ikke fremkommer indkomst til beskat-
ning.

Sandsynligheden for realisation af et udskudt skatteaktiv må bl.a. bedøm-
mes ud fra:
• Virksomhedens hidtidige indtjeningsniveau.
• Den forventede fremtidige indtjening og sikkerheden i grundlaget for 

disse forventninger.
• Hvorvidt skatteaktivet er opstået som følge af en enkeltstående begi-

venhed, fx et enkeltstående skattemæssigt underskud som følge af 
COVID-19-pandemien.

• Historisk varians i forhold til forretningsplan eller budgetter.
• Om der er tale om en startup-virksomhed. 
• Om der er foretaget passende forretningsmæssige tiltag for at undgå 

skattemæssige tab i fremtiden, fx ved omstruktuering eller frasalg af 
tabsgivende aktiviteter.

• Begrænsningsregler for fremførselsberettigede skattemæssige under-
skud i tilfælde af gældsnedskrivning, rekonstruktion, konkurs, skifte i 
ejerkreds, tynd kapitalisering, fusion, spaltning og tilførsel af aktiver 
m.v.

• Særlige arter af skattemæssige tab, der kun kan modregnes i tilsva-
rende arter af skattepligtige gevinster (aktietab, ejendomstab m.v.).

Vurdering af udskudte 
skatteaktiver
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• Fradragsberettigede midlertidige forskelle kan normalt kun realiseres 
ved modregning eller udligning inden for samme juridiske skatte enhed 
og jurisdiktion (dog udvidede muligheder ved sambeskatning).

• Mulighederne for skatteplanlægning.

Er det ikke sandsynligt, at skatteaktivet kan realiseres ved ud  ligning i skat 
af fremtidig indtjening, skal skatteaktivet ned skrives. Ned skriv nings  beløbet 
indgår i årets skat og specificeres i skattenoterne til årsregnskabet. I de 
efterfølgende år skal fore tagne nedskrivninger på skatte aktiver vurderes. 
Fore tagne nedskrivninger skal tilbageføres i det omfang, det bliver sand-
synligt, at en større del af skatteaktivet, eller hele skatteaktivet, kan reali-
seres gennem eksempelvis fremtidig indtjening.

Regnskabskontrollen har i to konkrete afgørelser fra 2006 og 2012 givet 
nogle retningslinjer for kravene til indregning af udskudte skatteaktiver. 
Regnskabskontrollen slår først og fremmest fast, at der efter deres opfat-
telse ikke er nogen forskelle mellem IAS 12 og lovens krav til indregning og 
måling af indkomstskatter. 

Afgørelserne fremhæver, at når en virksomhed for nylig har været tabs-
givende, indregner den alene et udskudt skatteaktiv som følge af uudnyt-
tede skatte mæssige underskud og skattemæssige fradrag, i det omfang 
virksomheden har tilstrækkelige skattepligtige midlertidige forskelle, eller 
der foreligger anden overbevisende dokumentation for, at der vil være til-
strækkelig skattepligtig indkomst til rådighed til, at de uudnyttede skatte-
mæssige underskud og uudnyttede skattemæssige fradrag vil kunne gen-
indvindes af virksomheden. 

Selskaberne havde i de konkrete sager ikke tilstrækkelige skattepligtige 
midlertidige for skelle, hvori de uudnyttede skattemæssige underskud 
kunne udnyttes. Selskabernes aktiviteter havde historisk givet store under-
skud eller resultater tæt på nul, men aldrig større overskud før skat. Selska-
berne skulle efter regnskabskontrollens vurdering i henhold til IAS 12 frem-
lægge over  bevi sende dokumentation for, at det indregnede udskudte skat-
teaktiv kunne udnyttes i fremtidige skattemæssige overskud.

Det var regnskabskontrollens opfattelse, at selskaberne skulle kunne frem-
vise overbevisende dokumentation for, at selskaberne inden for ca. en 3-5-
årig periode kunne generere fremtidige skatteplig tige overskud, svarende 
til værdien af det indregnede udskudte skatte aktiv i årsregnskabet. Overbe-
visende dokumentation omfatter bl.a. pålidelige budgetter. 

Regnskabskontrollens vurdering baserede sig i afgørelsen bl.a. på følgende 
forhold: udviklingen i selskabets resultater før skat, udmeldte budget-
forventninger og realiserede resultater, selskabets forventninger til de 
kommende år samt udmeldinger omkring bl.a. indgåede aftaler m.v.

Regnskabskontrol-
afgørelser af betydning 
også under ÅRL

Særligt om underskudsgi-
vende virksomheder

Krav om overbevisende 
dokumentation

I en konkret sag  
– en tidshorisont på  
3-5 år afhængig af 
 omstændighederne
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Tidshorisonten på 3-5 år, der lægges til grund for udnyttelsen af udskudte 
skatteaktiver i de konkrete regnskabskontrolssager, skal dog ikke altid efter 
EY’s opfattelse anvendes som en hovedregel for, hvor lang en tids horisont, 
der kan anvendes. Er der tale om en virksomhed, der normalt og historisk 
har realiseret gode og stabile resultater, kan en længere tidshorisont anta-
geligt lægges til grund. Kravet om overbevisende dokumentation er dog 
under alle omstændigheder ufravigeligt og kan medføre begrænsninger. 

Selskaber har ubegrænset adgang til at modregne fremførbare skattemæs-
sige underskud i positiv skattepligtig indkomst inden for en grænse på op til 
8.767.500 kr. (i indkomståret 2021). Ved anvendelse af skattemæssige 
underskud ud over denne beløbsgrænse gælder, at der højst kan ske ned-
bringelse af den resterende positive skattepligtige indkomst med op til 
60 %. Skattemæssige underskud vil fortsat kunne fremføres tidsubegræn-
set. 

Der vil således primært være tale om en tidsmæssig udskydelse for anven-
delsen af skattemæssige underskud. Denne udskydelse kan have regn-
skabsmæssige konsekvenser i forhold til den tidshorisont, der anvendes for 
genindvinding af udskudte skatteaktiver. Målingen af udskudte skatteakti-
ver kan blive påvirket i det omfang, selskabets muligheder for at udnytte 
skattemæssige underskud tidsmæssigt udskydes. 

27 .8 Særligt om sambeskatningsforhold
De danske sambeskatningsregler kræver tvungen sam beskatning for dan-
ske koncernforbundne selskaber og faste drifts steder. Modervirksomheden 
skal være administrationsselskab i sam beskatningen. Hvis der ikke er en 
dansk modervirksomhed, kan der vælges et administrations selskab blandt 
selskaber i ”øverste” niveau. Desuden er der mulighed for fri villig internati-
onal sam beskatning, der i givet fald skal omfatte samtlige koncernvirksom-
heder.

Afgrænsningen af, hvilke selskaber der skal sambeskattes i den tvungne 
sambeskatning, følger den regnskabsmæssige koncerndefinition, jf. afsnit 
9.2 Koncernregnskabspligt. Når der konsolideres regnskabsmæs sigt, skal 
der som udgangspunkt også ske sambeskatning. Det gælder dog ikke, hvis 
der er tale om selskaber, der i skattemæssig henseende er transparente. 
Sambeskattede selskabers indkomst skal indgå 100 % i sambeskatningsind-
komsten, uanset ejer andel.

Ved køb og salg af dattervirksomheder er der grund til særlig opmærksom-
hed, da sambeskatningsreglerne, i lighed med regn skabsreglerne, bl.a. 
nødvendiggør fastlæggelse af overtagelsestidspunktet for opnåelse af kon-
trol og stillingtagen i overdragelsesaftalen til håndtering af skatte-
betalingerne i overdragelsesåret.

Som vi ser det
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EY anbefaler, at de nærmere retningslinjer for sambeskatningen, herunder 
de afledte forretningsgange og transaktioner samt for delingsmetoder og 
retningslinjer for betaling, fastlægges i en aftale mellem de sambeskattede 
selskaber m.v.

Den fulde fordelingsmetode skal anvendes ved fordeling af skatter i en sam-
beskatning (sambeskatningsbidrag). Ved den fulde fordelingsmetode forde-
les den aktuelle skat mellem overskudsgivende selskaber, der refunderer 
skatteværdien af udnyttede skattemæssige underskud til de underskuds-
givende selskaber.

Fordelingen omfatter som udgangspunkt også tillæg, fradrag og godtgørel-
ser samt renter knyttet til skattebetalingen. 

Betalinger til skattemyndighederne foretages af administrationsselskabet, 
der også modtager overskydende skat med frigørende virkning for myndig-
hederne. Administrationsselskabet afregner sambeskatningsbidrag internt 
i koncernen.

Der er i sambeskatningsforhold solidarisk hæftelse for selskabsskatter 
samt kildeskatter på udbytter, royalties, renter og visse kursgevinster. 

Hvert enkelt selskab i sambeskatningen, hvor alle kapital andele ved ind-
komstårets udløb er ejet direkte eller indirekte af et eller flere koncernsel-
skaber, hæfter solidarisk for indkomstskat, acontoskat og restskat samt til-
hørende tillæg og renter, som påhviler det pågældende selskab selv eller et 
sambeskattet selskab. 

For selskaber, der ikke er 100 %-ejede af den sambeskattede koncern, er 
hæftelsen dog subsidiær og begrænset, dvs. maksimalt for den del af kra-
vet, der svarer til andelen af kapital i det hæftende selskab, der ejes af andre 
koncernselskaber. 

Hæftelsen er differentieret, så hæftelsen er afhængig af, om det hæftende 
selskab er helt eller kun delvist ejet af andre selskaber i koncernen. Krav kan 
kun rettes mod de delvist ejede selskaber i sambeskatningen, hvis der for-
gæves er forsøgt udlæg for skattebeløb hos de selskaber, der hæfter solida-
risk (de 100 %-ejede). 

Ved tilskrivning af udbytte, royalities, renter og visse kursgevinster skal der 
i visse tilfælde tilbageholdes kildeskat. Pligten til at tilbageholde kildeskat 
påhviler det selskab, der udbetaler. Hæftelsen for disse kildeskatter omfat-
ter ud over selskabet også de selskaber, der er sambeskattet med det udbe-
talende selskab på tilbageholdelsestidspunktet.  

Et selskab hæfter kun for de øvrige selskabers skatter, så længe selskabet 
er med i sambeskatningen. Hvis et selskab udtræder af sambeskatningen, 
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fx ved et salg ud af koncernen, så hæfter det ikke længere for de øvrige sel-
skabers skatter for de år, hvor selskabet var med i sambeskatningen. Sel-
skaber, der efter et salg ud af koncernen fortsat er kontrolleret af den 
samme aktionær, bliver dog ved med at hæfte for skatteforpligtelser 
opstået i sambeskatningsperioden.

Hæftelsen skal som udgangspunkt noteoplyses i årsregnskabet som en 
eventualforpligtelse, se yderligere herom i afsnit 26.11 Eventualforpligtel
ser. Indregning af en forpligelse kan dog også blive relevant, hvis hæftelsen 
opfylder defini tionen på en gældsforpligtelse eller hensat forpligtelse. 

Hvis nogle af selskaberne i koncernen isoleret set har indbetalt for meget 
og dermed vil være berettiget til godtgørelsestillæg, mens andre har indbe-
talt for lidt og dermed skal betale restskattetillæg, opstår spørgsmålet om, 
hvordan koncernens samlede godtgørelses- eller restskattetillæg skal for-
deles mellem de sambeskattede selskaber. 

Koncernen kan, jf. skattemyndighedernes styresignal fra 14. december 
2009, frit fastlægge en fordelingsprocedure, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
• Fordelingsproceduren ligger fast
• Fordelingsproceduren gælder for alle selskaber i koncernen
• Ingen selskaber stilles dårligere som følge af fordelingen, end hvis de 

blev beskattet som enkeltselskaber uden sambeskatning.

Et selskab, der isoleret set har overskydende skat, skal derfor altid modtage 
et beløb, der mindst svarer til den godtgørelse, som selskabet ville have 
fået, hvis det ikke havde indgået i sambeskatningen.

Det skal understreges, at den koncerninterne fordeling af restskatte tillæg 
ikke har nogen betydning for fordelingen af hæftelsen for koncernens sam-
lede restskattetillæg. Hæftelsen fordeles efter de almindelige retnings-
linjer.

Fordeling af skatter foretages udelukkende mellem danske, sam beskattede 
virksomheder og filialer. Fordelingen foretages altid under anvendelse af 
den gældende skattesats, også når der er valgt inter national sambeskat-
ning.

Creditlempelsesreglerne for udenlandske skatter skal anvendes på sambe-
skatningsniveau ved skatte beregningen i administrationsselskabet.

En dansk virksomhed, der har betalt lempelsesberettiget skat til udlandet, 
skal have et tilsvarende beløb refunderet fra administrations selskabet, dog 
kun i det omfang skatten har nedsat den danske skatte betaling for det 
pågældende år.

Fordeling af tillæg   
inden for en koncern

Creditlempelse for 
 udenlandske skatter
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27 .9 Særligt om måling af udskudte  
skatteaktiver i sambeskatningsforhold
Måling på koncernniveau
Ved måling af udskudte skatteaktiver tages udgangspunkt i de af sam-
beskatningen omfattede virksomheder, idet udskudte skatteaktiver som 
hovedregel kan realiseres gennem fremtidig udligning i udskudte skattefor-
pligtelser og/eller fremtidig regnskabsmæssig indtjening i koncernvirksom-
hederne.

Måling af udskudte skatteaktiver i de enkelte koncernvirksomheder
Nedskrivning af udskudte skatteaktiver er nødvendig i det omfang, der ikke 
med tilstrækkelig sandsynlighed er mulighed for at udligne i enten eksiste-
rende udskudte skatteforpligtelser eller skat af fremtidig indtjening. Som 
anført ovenfor bedømmes dette normalt på koncernniveau inden for sam-
beskatningskredsen.

I modsætning til en situation med særbeskatning indebærer det, at ud over 
virksomhedens egne forhold kan og skal udskudte skatteforpligtelser og 
udskudte skatteaktiver samt fremtidig indtjening i andre virksomheder til-
lige indgå i vurderingen.

For den enkelte virksomhed ses dette af, at udskudte skatteaktiver kan rea-
liseres gennem sambeskatningsbidrag fra øvrige koncernvirksomheder i 
det omfang, de underliggende midlertidige forskelle kan anvendes i frem-
tidig skattepligtig indkomst hidrørende fra andre virksomheders eksiste-
rende udskudte skatteforpligtelser og/eller frem tidig indtjening.

Det følger heraf, at udskudte skatteaktiver, på samme måde som udskudte 
skatteforpligtelser, indregnes i de virksomheder, hvor de midlertidige for-
skelle eksisterer.

Hvis der foretages nedskrivning af udskudte skatteaktiver, skal nedskrivnin-
gen foretages i de virksomheder, hvor det ikke-realiserbare udskudte 
skatte aktiv er opgjort. Dette gøres med udgangspunkt i den koncernmæs-
sige beregning, der fører til nedskrivningen. Se eksemplet nedenfor.

Det bemærkes, at fordeling af nedskrivningen mellem flere virksomheder 
med udskudte skatteaktiver skal foretages efter en konkret vurde ring, der 
ikke nødvendigvis fører til en forholdsmæssig fordeling. Det afgørende er, 
at skatteaktivet efter nedskrivning måles i den/de virksomhed(er), hvor 
aktivet forventes realiseret.

 En koncern bestående af virksomhederne A, B og C har et udskudt 
skatteaktiv på netto 500 t.kr. opstået ved underskud i A og C i år 1. 
Ud fra forventet fremtidig indtjening i både A, B og C nedskrives 

Udskudte skatte aktiver 
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skatteaktivet til 50 %, svarende til 250 t.kr. Nedskrivningen belaster 
som udgangspunkt A og C, hvor de udskudte skatteaktiver er 
opgjort, men da aktiverne i det indbyrdes forhold mellem A og C 
udelukkende forventes realiseret af A, måles uden nedskrivning i A 
og med fuld nedskrivning i C.

 

t .kr .

Resultat-
opgørelse 

år 1

Balance  
ultimo  
år 1

Resultat-
opgørelse 

år 2

Virksomhed A:
Resultat før skat  
(= årets indkomst) 
Sambeskatningsbidrag 
Udskudt skat, nedskrives ikke 
Resultat efter skat

 
-1.000 

 0 
 250 

 -750

 
 
 

(aktiv) 250

 
 500 
 125 

 -250 
375 

Virksomhed B:
Resultat før skat  
(= årets indkomst) 
Sambeskatningsbidrag 
Udskudt skat 
Resultat efter skat

 
 0 
 0 
 0 
 0

 
 500 

 -125 
 0 

 375

Virksomhed C:
Resultat før skat  
(= årets indkomst) 
Sambeskatningsbidrag 
Udskudt skat 250, nedskrives 
Resultat efter skat

 
 

-1.000 
 0 
 0 

-1.000

 
 

 0 
 0 
 0 
 0

Koncern:
Resultat før skat 
Udskudt skat efter  
nedskrivning 
Resultat efter skat

-2.000 
 

 250 
 -1.750

 
 

(aktiv) 250

1.000 
 

 -250 
 750

 Det kan udledes af ovenstående eksempel, at målingen af det 
udskudte skatteaktiv i A inkluderer sambeskatningsfordelen af 
frem tidig indtjening i B. Den fremtidige omkostningsførsel af skat-
teaktivet på 250 modsvares delvist af modtagelse af sambeskat-
ningsbidrag fra B på 125. Den effektive skatteprocent er således 
25 % i begge virksomheder i år 2.

27 .10 Særligt om genbeskatningsforhold
Der er kommet øget fokus på afviklingen af genbeskatningssaldi, som 
opstår i forbindelse med, at danske modervirksomheder fratrækker under-
skud fra udenlandske dattervirksomheder i sambeskatnings indkomsten 
som led i tilvalgt international sambeskatning.

Den regnskabsmæssige behandling af genbeskatningsproblematikken, der 
gennemgås nedenfor, ses i visse tilfælde at føre til, at der efter regnskabs-
reglerne måles en mindre udskudt skatteforpligtelse end den maksimale 
forpligtelse opgjort efter selskabsskattelovens § 31 a. Efter denne bestem-
melse kræves den udskudte beskatning ved udnyttelse af underskud i udlan-

Genbeskatning af 
 underskud fra  udenlandske 
 virksomheder

Regnskabsmæssig eller 
skattemæssig måling  
af genbeskatnings-
forpligtelsen
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det indregnet separat som en udskudt skatteforpligtelse i administrations-
selskabets årsrapport.

Det er EY’s opfattelse, at den udskudte skatteforpligtelse skal indregnes og 
måles i overensstemmelse med de regnskabsmæssige regler herfor, også i 
tilfælde hvor den således målte forpligtelse er mindre end den maksimale 
genbeskatningsforpligtelse. I sidstnævnte tilfælde skal forskelsbeløbet 
oplyses i noterne som en eventualforpligtelse, så der kan tages de fornødne 
hensyn ved vurdering af selskabets kapitalgrundlag.

Det danske system for afvikling af genbeskatningssaldi er på mange måder 
helt specielt, hvilket har givet anledning til udfordringer for fastlæggelse af 
den regnskabsmæssige behandling. Den regnskabsmæssige behandling 
kan ikke direkte udledes af IAS 12.  

Genbeskatningen tager afsæt i, at det udenlandske underskud fradrages i 
skattepligtig indkomst i Danmark og samtidig fremføres til senere modreg-
ning i udlandet som et skatteaktiv. Dermed er der mulighed for dobbelt ind-
tægtsførsel af skat. Dette modsvares dog som udgangspunkt af, at et 
senere tilsvarende overskud i den udenlandske dattervirksomhed beskattes 
dobbelt, dels i udlandet og dels i Danmark. I Danmark vil der typisk ikke 
kunne opnås creditlempelse, hvis der som følge af underskudsfremførsel 
ikke betales udenlandsk aktuel skat. Det fratrukne udenlandske underskud 
bliver således genbeskattet, når betingelserne herfor udløses (løbende 
eller ved ophørsgenbeskatning).

Genbeskatning efter danske skatteregler kan således finde sted enten som 
løbende genbeskatning (ved beskatning af overskud fra det pågældende 
udland) eller som ophørsgenbeskatning (ved afvikling af en dattervirksom-
hed eller fravalg af international sambeskatning). I visse situationer vil 
ophørsgenbeskatningen kunne opgøres som den fortjeneste, som ville 
være opnået ved salg af det udenlandske selskabs aktiver og forpligtelser til 
handelsværdi, hvilket kan medføre, at ikke hele det fratrukne udenlandske 
underskud kommer til genbeskatning. Hertil kommer, at genbeskatning af 
underskud hidrørende fra hidtidige sambeskatningsregler, hvor der ikke er 
valgt international sambeskatning, følger særlige regler om “skyggesambe-
skatning”.

Genbeskatningsforpligtelsens størrelse afhænger således af hvilke af foran-
stående alternative situationer, der udløser genbeskatning. Genbeskat-
ningsforpligtelsen måles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med den 
forventede situation og ledelsens hensigter hertil.

27 .11  Usikre skattepositioner
Usikre skattepositioner dækker over transaktioner, hvor enten den skatte-
mæssige behandling er uklar, eller hvor der kan være uenighed om den 
skattemæssige behandling mellem den regnskabsaflæggende virksomhed 
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og skattemyndighederne eller uenighed om prisfastsættelsen mellem virk-
somheden og øvrige parter. 

Usikkerheden kan bestå i: 
• Anvendelse af skattelovgivningen, og/eller
• Hvorvidt lovgivningen omfatter den konkrete transaktion på et givent 

område. 

Dette kan fx føre til usikkerhed om, hvorvidt en indtægt er skattepligtig, 
eller en omkostning er skattemæssigt fradragsberettiget, om opgørelse af 
skattebasen eller skattemyndighedernes vurdering af et selskabs indkomst 
i forbindelse med en skatterevision. 

Hverken loven eller IAS 12 indeholder specifik vejledning til indregning og 
måling af usikre skattepositioner. IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Tre
atments, der er et fortolkningsbidrag til IAS 12, omhandler usikre skattepo-
sitioner. Da Erhvervsstyrelsen fortolker i henhold til IAS 12, er det styrel-
sens opfattelse, at IFRIC 23 også finder anvendelse under loven. 

Som hovedregel indregnes en aktuel skatteforpligtelse eller et aktuelt skat-
teaktiv på grundlag af behandlingen i selskabets selvangivelse, hvis det vur-
deres sandsynligt, at skattemyndighederne vil acceptere selskabets skatte-
mæssige behandling. Vurderes det, at beskatning eller fradragsret ikke vil 
blive accepteret af skattemyndighederne, skal selskabet overveje den regn-
skabsmæssige behandling, herunder indregning af en usikker skatteposi-
tion. 

IFRIC 23 kræver, at virksomheder tager stilling til ”unit of account” i forbin-
delse med opgørelsen af usikre skattepositioner. Det betyder, at virksomhe-
den skal tage stilling til, om en skatteposition skal vurderes alene, eller om 
flere mulige skattekorrektioner skal vurderes samlet. 

Virksomheder skal ved opgørelse af usikre skattepositioner tage udgangs-
punkt i, at skattemyndighederne har samme indsigt og samme dokumenta-
tion, som virksomheden har. Opdagelsesrisikoen kan således ikke tillægges 
nogen værdi i forhold til en usikker skatteposition. 

IFRIC 23 indeholder to metoder til måling af usikre skattepositioner: 
• Den sandsynlighedsvægtede metode, hvor virksomheden på baggrund 

af en vurdering af sandsynligheden for hvert muligt udfald, opgør et 
beløb som et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af de mulige beløbs-
mæssige udfald. 

• Det mest sandsynlige udfald, hvor virksomheden anvender det beløb, 
som er udtryk for den mest sandsynlige korrektion. 

Virksomheden skal vælge den af de 2 metoder, der bedst afspejler den 
usikre skatteposition. 
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 En virksomhed estimerer følgende sandsynligheder af mulige kor-
rektioner til den skattepligtige indkomst:

 

t .kr .
Estimeret kor-
rektionsbeløb Sandsyn lighed

Estimeret  
forventet beløb

Udfald 1 0 5 % 0

Udfald 2 200 5 % 10

Udfald 3 400 20 % 80

Udfald 4 600 20 % 120

Udfald 5 800 30 % 240

Udfald 6 1.000       20 %       200

    100 %      650

 Hvis den sandsynlighedsvægtede metode vurderes bedst at afspejle 
den konkrete usikre skatteposition, udgør den estimerede korrek-
tion 650 t.kr. Hvis metoden med det mest sandsynlige udfald vurde-
res bedst at afspejle den konkrete usikre skatteposition, vil den esti-
merede korrektion udgøre 800 t.kr., som er udfald nr. 5, der vurde-
res at have den højeste sandsynlighed = 30 %.  

Forpligtelsen skal måles ud fra, hvilken af de to metoder der bedst afspejler 
forpligtelsen og den hertil knyttede usikkerhed. Normalt vil den sandsynlig-
hedsvægtede metode bedst afspejle de faktiske forhold, når der er mange 
mulige udfald, mens måling ud fra mest sandsynlige udfald bedst egner sig, 
når der er tale om ”en enten/eller situation”. Valg af ovenstående metode 
er således ikke et valg af regnskabspraksis, men et skøn, der skal sikre det 
bedste estimat over den usikre skatteposition. 

I en del skattesager vælger virksomheder at indbetale selskabsskat på 
grundlag af en afgørelse i en lavere instans, uanset at virksomheden fortsat 
er uenig i afgørelsen og fortsat er af den opfattelse, at betaling af skattefor-
pligtelsen ikke er sandsynlig. Indbetalingen kan bl.a. reducere tilskrivning af 
ikke-uvæsentlige renter indtil afgørelse ved en højere instans. 

Indbetaling af skat skal efter EY’s opfattelse indregnes som et tilgodeha-
vende (aktiv) og skal ikke indregnes efter kravene til indregning af et even-
tualaktiv i balancen (så godt som sikkert). Dette skyldes, at usikkerheden 
ikke er knyttet til aktivet (indbetalingen), men i stedet er knyttet til skatte-
forpligtelsen, som afhængigt af de specifikke forhold skal indregnes som en 
usikker skatteposition, jf. ovenstående. 

Det følger af lovens almindelige regler, at der skal gives oplysning i både 
noterne til årsregnskabet og i ledelsesberetningen om transaktioner, hvor 
der er usikkerhed om indregning og måling af en forpligtelse, og hvor usik-
kerheden relaterer sig til et væsentligt beløb. 

EKSEMPEL 
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27 .12 Betalingskorrektion
I forbindelse med koncernintern samhandel sker det, at udenlandske eller 
danske skattemyndigheder tilsidesætter de afregningspriser, som virksom-
hederne indbyrdes har fastsat. I tilknytning til en efterfølgende korrektion 
af den skattepligtige indkomst, hænder det også, at der enten vælges eller 
kræves foretaget betalingskorrektion mellem de involverede parter for de 
historisk gennemførte transaktioner. 

Formålet med en betalingskorrektion er at sikre, at pengestrømmene også 
tilpasses i forhold til de afregningsvilkår, som skattemyndighederne har 
fastsat. Besluttes det ikke at gennemføre betalingskorrektionen, vil en øko-
nomisk fordel efter danske forhold blive beskattet som eksempelvis maske-
ret udbytte, tilskud eller lån, uden der er sikkerhed for, at et tilsvarende 
beløb skattemæssigt kan fradrages hos den anden jurisdiktion.

En betalingskorrektion kan ikke regnskabsmæssigt betragtes som en 
væsentlig fejl, der skal korrigeres med tilbagevirkende kraft, da der ikke er 
tale om en regnefejl eller en forglemmelse, som virksomheden kunne have 
haft kendskab til på et tidligere tidspunkt. En betalingskorrektion er derfor 
en ændring af et regnskabsmæssigt skøn, der indregnes i resultatopgørel-
sen i det regnskabsår, hvor betalingskorrektionen besluttes. 

Den regnskabsmæssige behandling kan dog være afhængig af, om der mel-
lem samhandelsparterne er aftalt mulighed for betalingskorrektion. 

Hvis der ikke mellem parterne er aftalt hjemmel til betalingskorrektion, 
anses betalingskorrektionen for at være en ejertransaktion, der regnskabs-
mæssigt skal indregnes som et udbytte eller som et kapitaltilskud, afhæn-
gigt af om betalingen sker upstream eller downstream. Hvis en betalings-
korrektion anses som en ejertransaktion, indebærer dette samtidig, at 
betalingerne skal iagttage de selskabsretlige udbytteregler i de tilfælde, 
hvor et dansk kapitalselskab afgiver likvider til et moderselskab eller et 
søsterselskab. Betalingskorrektionen anses for at være en udbytteudlod-
ning, der alene må udloddes under iagttagelse af reglerne i selskabsloven, 
herunder kravene til udlodning af et ekstraordinært udbytte. 

27 .13 Særligt om Investment Tax Credits
Hverken loven eller IAS 12 indeholder specifikke bestemmelser for regn-
skabsmæssig behandling af Investment Tax Credits (ITC).  Investment Tax 
Credits er typisk offentlige incitamenter, der ydes gennem skattesystemet, 
og hvor den regnskabsmæssige behandling af ITC kan ske ved en analog 
anvendelse af IAS 12 eller IAS 20 Accounting for Government Grants and 
Disclosure of Government Assistance, afhængigt af substansen af den kon-
krete ordning. 

Princippet for en ITC er, at der ofte i en tidsbegrænset periode gives en eller 
anden form for tilskud til specifikke investeringer eller afholdelse af omkost-

Enten en ændring af et 
regnskabsmæssigt skøn

Eller en ejertransaktion

Hvad er en ITC?



Kapitel 27 Indkomstskatter 

522 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

ninger til bestemte aktiver eller aktiviteter eller måske foretages en reduk-
tion af den gældende selskabsskatteprocent. De to førstnævnte eksempler 
anses som ITC’er, mens en reduktion af selskabsskatteprocenten vil falde 
ind under de almindelige regler for regnskabsmæssig behandling af ind-
komstskatter, som er beskrevet i det tidligere afsnit 27.7.

Om en ITC regnskabsmæssigt skal behandles analogt med IAS 12 eller 
IAS 20 kan medføre forskelligheder i indregning, måling, præsentation og 
oplysninger. 

Efter EY’s opfattelse skal ledelsen vælge den regnskabspraksis, der bedst 
reflekterer den økonomiske substans af den konkrete ITC. 

Hvis substansen af en ITC mest af alt ligner et yderligere skattefradrag, vil 
en regnskabsmæssig behandling efter IAS 12 være det mest hensigtsmæs-
sige. 

 Der gives p.t. et procenttillæg i ekstra skattefradrag på de faktisk 
afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger. Det er her en for-
udsætning for at kunne opnå fordel i denne ordning, at der opnås 
positiv fremtidig skattepligtig indkomst, så skattefradraget kan 
udnyttes heri. 

En sådan incitamentsordning vil efter EY’s opfattelse have karakter af at 
være en IAS 12-ordning, da incitamentet opnås gennem et ekstra skattefra-
drag.  

Efter anvendelse af IAS 12 indregnes og præsenteres ITC som en reduktion 
af de aktuelle indkomstskatter for året, i det omfang virksom heden er 
berettiget til at indregne ITC fuldt ud i det pågældende regnskabsår. En 
ikke-anvendt ITC indregnes som et udskudt skatteaktiv og ændring i udskudt 
skat, i det omfang ITC’en opfylder kriterierne for indregning. 

Hvis substansen i en ITC mest af alt ligner et offentligt tilskud, vil en regn-
skabsmæssig behandling efter IAS 20 være det mest hensigtsmæssige. 

Det er EY’s opfattelse, at der p.t. ikke er danske skatteordninger, men dog 
visse udenlandske ordninger, som har karakter af at være en IAS 20-ord-
ning.

Anvendes IAS 20-analogien, indregnes ITC som tilskud typisk under andre 
driftsindtægter over den periode, der er nødvendig for at matche de relate-
rede omkostninger, som tilskuddet skal kompensere for. Hvis omkostnin-
gerne allerede er afholdt, indregnes ITC straks i resultatopgørelsen, når 
betingelserne for at modtage tilskuddet er opfyldt. Modtagne ITC, som 
endnu ikke kan indregnes i resultatopgørelsen, præsenteres i balancen som 
udskudt indtægt (periodeafgrænsningspost). 
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27 .14  Særligt om skattekontoen
Virksomheder med et CVR- eller SE-nummer har en skattekonto hos Skat-
testyrelsen, som viser et samlet overblik over virksomhedens indberetnin-
ger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen.
 
Til skattekontoen betaler virksomheden alle beløb til dækning af, hvad den 
skylder i bl.a. moms, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat m.v. Disse indbetalin-
ger modregnes i de tilsvarende skyldige skattebeløb, når disse forfalder til 
betaling. 

Hvis virksomheden ikke selv har sat en udbetalingsgrænse, vil tilgodeha-
vender over 200 kr. blive udbetalt. Udbetalingsgrænsen kan normalt højst 
være 200.000 kr., men som følge af den særlige COVID-19-situation og de 
udskudte betalingsfrister for moms, afgifter, A-skat m.v., er det midlertidigt 
muligt at sætte udbetalingsgrænsen op til 100 mia. kr. 

Af den årsag har flere virksomheder fået et større indestående beløb på 
skattekontoen, da mange virksomheder med god likviditet førtidigt har ind-
betalt beløb til skattekontoen med henblik på at spare negative renter på 
bankindeståender.

Et indestående beløb på skattekontoen på den ene side, og en gæld i form 
af skyldig moms, afgifter, A-skat m.v. på den anden side har rejst spørgsmå-
let om, hvornår disse to forhold kan modregnes i balancen i virksomhedens 
årsrapport. Præsentationen heraf påvirker bl.a. balancesummen, hvorfor 
det fx har en betydning for regnskabets nøgletal og vurdering af selskabets 
størrelsesgrænser i forhold til regnskabsklasser og revisionspligt.  

Selvom virksomheden måske selv betragter de skyldige beløb for betalt, 
når der er sket indbetaling på skattekontoen, er der i loven et generelt for-
bud mod modregning, som medfører, at virksomheden rent regnskabs-
mæssigt først kan foretage modregning, når den faktisk er frigjort fra for-
pligtelsen. Det sker først på forfaldstidspunktet, hvor der på skattekontoen 
sker modregning mellem de indberettede og indbetalte beløb. Indtil da har 
virksomheden til enhver tid mulighed for at sænke udbetalingsgrænsen og 
efter få dage få udbetalt indeståendet på skattekontoen. Derfor skal der i 
balancen ske bruttopræsentation af henholdsvis indestående beløb på 
skattekontoen og skyldige skattebeløb frem til forfaldstidspunktet.

Det har været diskuteret, om indeståender på skattekontoen skal præsen-
teres som tilgodehavender eller likvide beholdninger, da loven ikke giver et 
entydigt svar herpå. Udgangspunktet for at diskutere dette er betingel-
serne for klassifikation som likvider i pengestrømsopgørelsen, som vi har 
omtalt nærmere i afsnit 8.3 Krav til pengestrømsopgørelse.

På den ene side kan der argumenteres for, at indestående på skattekontoen 
har stor lighed med indestående på en bankkonto, og at virksomheden kan 
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betragte skattekontoen som en del af den løbende likviditetsstyring. På den 
anden side er skattekontoen ikke til lige så fri disposition og kan ikke helt 
uden hindring omsættes til likvide beholdninger på samme måde som inde-
stående på en bankkonto, da der kan gå op til fem dage fra ændring af udbe-
talingsgrænsen til et overskydende beløb udbetales, ligesom skatteforvalt-
ningen forinden udbetaling tjekker, om virksomheden har anden gæld, som 
er sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Det er EY’s holdning, at indestående beløb på skattekontoen som udgangs-
punkt bør klassificeres som tilgodehavender, da dette anses som den mest 
passende placering i balancen, fordi indestående på skattekontoen ikke er 
til lige så fri disposition som et bankindestående.

Vi vil dog ikke afvise, at indestående beløb på skattekontoen kan placeres 
under likvide beholdninger ud fra en substansbetragtning i den særlige situ-
ation, hvor udbetalingsgrænsen er betragteligt forhøjet i en midlertidig 
periode, hvorfor virksomhederne i højere grad end tidligere kan betragte 
skattekontoen som en del af deres løbende likviditetsstyring. Vores anbefa-
ling er dog klassifikation som tilgodehavender.

Uanset hvordan virksomheden vælger at klassificere skattekontoen, skal 
dette beskrives under anvendt regnskabspraksis, hvis indeståendet er 
væsentligt, ligesom en eventuel ændring i klassifikationen skal behandles 
og omtales som en ændring af regnskabspraksis.

Klassifikationen af likvider i pengestrømsopgørelsen kan på visse områder 
afvige fra den i balancen, og virksomheder, der udarbejder en pengestrøm-
sopgørelse, skal under anvendt regnskabspraksis oplyse om, hvad de hen-
regner til likvider og herunder beskrive, hvis skattekontoen klassificeres 
som likvider.

Det er EY’s holdning, at den valgte klassifikation af skattekontoen i balan-
cen skal anvendes konsekvent i pengestrømsopgørelsen.

27 .15  Præsentation og oplysninger
Præsentation
Loven stiller ikke krav om, at aktuelle skatteforpligtelser og aktuelle skat-
teaktiver præsenteres som særskilte poster i balancen.

Det er dog EY’s holdning, at skyldig og tilgodehavende selskabsskat bør 
præsenteres som særskilte poster i balancen for at synliggøre substansen 
af disse regnskabsposter. Dette sikrer ligeledes sammenhæng mellem skat-
tenoten til resultatopgørelsen og balancens skatteposter.

Selvom årets skat i en sambeskatning afregnes til administrationsselskabet, 
er det ligeledes EY’s holdning, at skyldig og tilgodehavende selskabsskat i 
en dattervirksomhed, der indgår i en sambeskatning, præsenteres særskilt 
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i dattervirksomhedens balance og ikke indregnes direkte på en mellemreg-
ning med administrationsselskabet, da substansen i posten er et mellemvæ-
rende med skattemyndighederne. Først når der sker afregning af skatten 
mellem de sambeskattede virksomheder, kan dette posteres på mellemreg-
ningen.

Aktuel skat hos et dattervirksomhed, der indgår i en sambeskatning, kan i 
balancen præsenteres som en af følgende:
• Tilgodehavende eller skyldig selskabsskat
• Tilgodehavende eller skyldig sambeskatningsbidrag.

Præsentationsformen afhænger bl.a. af den konkrete aftale mellem kon-
cernvirksomhederne og af sambeskatningsvilkårene. 

I administrationsselskabet, som har ansvaret for at afregne den samlede 
skyldige selskabsskat i koncernen over for skattemyndighederne, vil der 
opstå tilsvarende tilgodehavender og gældsforpligtelser. I administrations-
selskabet præsenteres disse som ”Tilgodehavende eller skyldig sambeskat-
ningsbidrag”, mens der samtidig sker indregning af den samlede skyldige 
selskabsskat for koncernen som skyldig selskabsskat. På denne måde fore-
tages der bruttopræsentation i administrationsselskabet. 

I koncernregnskabet elimineres tilgodehavende og skyldige sambeskat-
ningsbidrag, og derfor præsenteres her alene den samlede skyldige sel-
skabsskat over for skattemyndighederne.

Omtalen af anvendt regnskabspraksis i sambeskatningstilfælde bør præci-
seres yderligere i forhold til omtale af almindelig selskabsbeskatning. Det 
bør klart præciseres, hvordan skatten indregnes og præsenteres i årsregn-
skabet.

Skat af årets resultat skal medtages som en særskilt post i resultatopgørel-
sen, der i udgangspunktet indeholder den skat, der påhviler det regnskabs-
mæssige resultat, uden hensyntagen til om skatten er aktuel eller udskudt.

I tilfælde af at der præsenteres ophørende aktiviteter i resultatopgørelsen, 
skal der foretages en fordeling af skatten mellem fortsættende og ophø-
rende aktiviteter. Det kan i praksis være vanskeligt at fastslå nøjagtigt, i hvil-
ket omfang skat af årets resultat skal henføres til fortsættende eller ophø-
rende aktiviteter. I så dan ne tilfælde må der foretages en forholdsmæssig 
fordeling med udgangspunkt i en beregnet skat for de ophørende aktivite-
ter. 

Præsentation i dattervirk-
somhed, sambeskatning

Præsentation i  
administrationsselskabet

Sambeskatning og anvendt 
regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af ophørende  
aktiviteter
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En virksomhed kan modregne aktuelle skatteaktiver og aktuelle skattefor-
pligtelser, hvis og kun hvis virksomheden: 
• har en juridisk ret til modregning af de indregnede beløb
• har intention enten om at afvikle de indregnede beløb netto, eller reali-

sere aktivet og indfri forpligtelsen samtidigt.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver skal præsenteres 
som særskilte regnskabsposter i balancen. 

Udskudte skatteforpligtelser skal enten præsenteres under hensatte for-
pligtelser (ved anvendelse af lovens skema 1) eller som en langfristet gælds-
forpligtelse (ved anvendelse af lovens skema 2).

Lovens regnskabsskemaer indeholder ikke en særskilt regnskabspost for 
udskudte skatte aktiver. 

Præsenteres aktiver i anlægs- og omsætningsaktiver i overensstemmelse 
med skema 1 i lovens bilag 2, skal et udskudt skatteaktiv efter EY’s opfat-
telse placeres under omsætningsaktiver, idet lovens krav for anlægsaktiver 
om vedvarende eje eller brug for virksomheden ikke anses for opfyldt. Hvis 
et udskudt skatte aktiv først forventes udnyttet ud over et år efter balance-
tidspunktet, skal der gives beløbsmæssig oplysning herom i noterne, jf. 
§ 26.

Præsenteres aktiver derimod fordelt på lang- og kortfristede aktiver i over-
ensstemmelse med skema 2, præsenteres udskudte skatteaktiver som 
langfristede aktiver. 

En virksomhed kan alene modregne udskudte skatteaktiver og udskudte 
skatteforpligtelser, hvis virksomheden: 
• har en juridisk ret til modregning af aktuelle skatteaktiver og aktuelle 

skatteforpligtelser og
• udskudte skatteaktiver og udskudte skatteforpligtelser kan henføres til 

indkomstskatter, som opkræves af samme skattemyndighed for:
• samme indkomstskattepligtige virksomhed eller
• forskellige indkomstskattepligtige virksomheder, som har intention 

om enten at afvikle beløbene netto eller realisere aktiver og indfri 
forpligtelser samtidig i enhver fremtidig periode, hvor væsentlige 
udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser forventes at skulle 
indfries eller genindvindes.

Årets udskudte skat skal som hovedregel indregnes i resultat op gø rel sen 
under posten “Skat af årets resul tat”, mens udskudt skat af egen ka pi tal-
transaktioner indregnes direkte i egenkapitalen.

Modregning af aktuelle  
indkomstskatter

Præsentation af  
udskudte skatter

Som vi ser det

Modregning af udskudte 
indkomstskatter

Årets udskudte skat
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Oplysninger
Der skal gives oplysning i anvendt regnskabspraksis om de anvendte indreg-
ningskriterier og målegrundlag for indkomstskatter. Der er eksempler på 
formulering af anvendt regnskabspraksis for indkomstskatter i EY’s årsrap-
portmodeller, som findes i den elektroniske udgave af denne publikation.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal udarbejde en primo/ultimo 
afstemning af udskudt skat i noterne.

Denne afstemning skal som minimum indeholde beløbsmæssig oplysning 
om udskudt skat:
1) Ved foregående regnskabsårs slutning
2) Indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret
3) Indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret
4) På balancetidspunktet.

Hvis en virksomhed i regnskabsåret har indregnet udskudt skat i forbindelse 
med en gennemført virksomhedssammenslutning, og hvis den udskudte 
skat, som er knyttet til virksomhedssammenslutningen, har en væsentlig 
effekt på størrelsen af de samlede udskudte skatter, bør virksomheden af 
hensyn til regnskabsbrugerne tilføje yderligere linjer i afstemningen af 
årets bevægelser i den udskudte skat. 

Primo/ultimo oplysninger om udskudt skat skal gives, uanset om virksom-
heden netto har en udskudt skatteforpligtelse eller et udskudt skatteaktiv.

Loven stiller som udgangspunkt ikke krav om oplysninger om de midlerti-
dige forskelles fordeling på aktiver og forpligtelser, men dette kan være et 
godt supplement til forståelsen af virksomhedens eller koncernens 
udskudte skat.

Loven stiller heller ikke specifikt krav om oplysning om ikke-indregnede 
udskudte skatteaktiver eller skatteforpligtelser ud over lovens generelle 
gældende oplysningskrav for eventualaktiver og eventualforpligtelser. 
Disse oplysninger kan ligeledes være nyttige oplysninger for regnskabsbru-
ger.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, der har indregnet udskudte skat-
teaktiver, skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for 
indregning og måling af udskudte skatte aktiver. 

Oplysningerne kan fx omfatte, hvilke faktorer der er lagt særlig vægt på i 
forhold til, at aktivet kan udnyttes inden for de kommende år. Oplysnin-
gerne er særligt relevante, hvis skatteaktivet er opstået som følge af skat-
temæssige underskud, som alene kan udnyttes til modregning i fremtidige 
skattepligtige indkomster. Her er der i henhold til IAS 12, afsnit 35, krav om 
overbevisende dokumentation for, at skatteaktivet kan udnyttes, og at skat-

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 53

Primo/ultimo afstemning, 
§ 93 a

Som vi ser det

Oplysning om særlige 
forudsætninger for  
indregning af udskudte 
skatte aktiver,  
§ 88 a
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teaktivet dermed kan genindvindes. Dette skal også afspejles i oplysnin-
gerne i årsregnskabet, hvor der skal være en overordnet beskrivelse af de 
særlige forudsætninger, der er lagt vægt på ved målingen af det udskudte 
skatteaktiv. 

Udskudte skatteaktiver, der ikke kan indregnes i balancen, skal for regn-
skabsklasse C og D, jf. § 90 a, oplyses som et eventualaktiv i noterne til års-
regnskabet, indtil skatteaktivet er fuldt afviklet. Ligeledes skal udskudte 
skatteforpligtelser, der ikke kan indregnes i årsregnskabet, for regn-
skabsklasserne B, C og D, jf. § 64, oplyses som en eventualforpligtelse i 
noterne til årsregnskabet, indtil skatteforpligtelsen er fuldt afviklet.

Hæftelser i sambeskatningsforhold skal, jf. § 64, oplyses som eventualfor-
pligtelser. Endvidere kræver § 64, stk. 3, at eventualforpligtelser over for 
tilknyttede virksomheder (modervirksomheder, søstervirksomheder og 
såvel disses dattervirksomheder som virksomhedens egne dattervirksom-
heder) skal oplyses særskilt fra eventualforpligtelser vedrørende virksom-
hedens andre interessenter. Sambeskatningshæftelser er yderligere omtalt 
i afsnit 26.11 Eventualforpligtelser.

Ud over ovenstående indeholder loven ikke specifikke krav til oplysninger 
om udskudte skatteaktiver og skatteforpligtelser. 

Hvis virksomheder ønsker at give yderligere oplysninger, kan der med for-
del søges inspiration i oplysningskravene i IAS 12 ved udarbejdelse af note-
oplysninger relateret til indkomstskatter. Kravene i IAS 12 er beskrevet 
nedenfor.

Behandlingen af indkomstskatter skal beskrives i redegørelsen for anvendt 
regnskabspraksis. Beskrivelsen skal omfatte oplysning om:
• Indregning af årets skat i resultatopgørelse og egenkapitalbevægel ser
• Indregning af aktuelle skatteforpligtelser og -aktiver i balancen
• Indregning af udskudte skatteforpligtelser og -aktiver i balancen
• Regnskabsmæssig og skattemæssig fordelingsmetode for skat i de til-

fælde, hvor der foreligger sambeskatning.

IAS 12 kræver bl.a. følgende oplysninger i noterne til årsregnskabet vedrø-
rende indkomstskat:
• Specifikation af årets skat omfattende årets aktuelle skat og årets 

udskudte skat.
• Fordelingen af årets skat mellem skat af årets resultat og skat af egen-

kapitalbevægelser.
• En redegørelse for sammenhængen mellem årets resultat før skat og 

skat af årets resultat. Forklaringen skal gives med udgangspunkt i den 
for regnskabsåret gældende skatteprocent og udformes som en afstem-
ning af skattebeløb eller beregnet skatteprocent.

• En forklaring på skat af årets egenkapitalbevægelser.

Eventualaktiver og  
eventualforpligtelser,  
§§ 64, 90 a

Oplysning om hæftelser i 
sambeskatningsforhold, 
§ 64

Præsentationskrav,  
IAS 12 

Anvendt regnskabs praksis, 
IAS 12 

Notekrav,  
IAS 12 
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• En redegørelse for ændringer i anvendte skattesatser.
• Oplysning om skattebeløb, der relaterer sig til ophørende aktiviteter.
• Den beløbsmæssige størrelse af skattemæssige konsekvenser for virk-

somhedens kapitalejere af udbytte, som er foreslået eller udloddet før 
årsrapportens godkendelse til offentliggørelse, men som ikke indregnes 
som en forpligtelse. 

• Oplysning om anvendt skatteprocent ved opgørelse af udskudt skat og 
forklaring på eventuelle ændringer heri i forhold til tid ligere år.

• Specifikation af udskudt skat i hovedposter, herunder fremført skatte-
mæssigt underskud.

• Oplysning om arten, størrelsen og vurderingsgrund laget for indreg-
nede udskudte skatteaktiver, hvis værdi er baseret på fremtidig indtje-
ning i virksomheden. Oplysninger skal omfatte såvel udskudte skat te-
aktiver, der er modregnet i udskudte skatteforpligtelser, som et udskudt 
nettoskatteaktiv.

• Oplysning om art, størrelse og begrænsninger i anvendelsesmulig-
hederne for ikke-indregnede skatteaktiver, i det omfang sådanne oplys-
ninger er væsentlige for forståelsen af årsregnskabet.

Sammenhængen mellem det regnskabsmæssige resultat før skat og skat af 
årets resultat vil ofte være påvirket af:
• Regnskabsmæssige omkostninger eller indtægter, der ikke på noget 

tidspunkt kan indregnes i den skattepligtige indkomst. Eksempelvis 
ikke-fradragsberettigede omkostninger, regnskabsmæssige afskrivnin-
ger på aktiver, hvoraf der ikke indregnes udskudt skat og ikke-skatte-
pligtige indtægter.

• Særlige skatteregler, der bevirker, at den effektive skatteprocent afvi-
ger fra den i Danmark for regnskabsåret gældende skatteprocent, 
eksempelvis i forbindelse med sambeskatning eller ved beskatning af 
afhændede anlægsaktiver og i de tilfælde, hvor indkomst beskattes i 
flere lande.

• Nedskrivning af udskudte skatteaktiver og indtægtsførsel af tid ligere 
nedskrevne udskudte skatteaktiver.

• Reguleringer af skat vedrørende tidligere år eksempelvis som  følge af 
ændring i anvendt skatteprocent ved opgørelse af udskudt skat og ved 
ændringer i den skattepligtige indkomst.

Ændringer i den skattepligtige indkomst for tidligere år vil ofte modsvares 
af tilsvarende ændringer i midlertidige forskelle for tidligere år, eksempel-
vis ved ændrede dispositioner i selvangivelsen efter regnskabsaflæggelsen. 
I sådanne tilfælde vil årets skat samlet set være helt eller delvist upåvirket 
af de modstående reguleringer.

Sammenhængen mellem 
den regnskabsmæssige og 
skattemæssige  opgørelse
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 Nedenstående tabel illustrerer notekravene i henhold til IAS 12, der 
dog ikke er krav efter lovens bestemmelser. 

Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2021 2020 2021 2020

Årets skat

Aktuel skat -28.295 -23.834 -30.112 -25.850

Aktuelt sambeskatningsbi-
drag 0 0 -412 -360

Udskudt skat -13.422 -5.258 -8.726 -3.039

 -41.717  -29.092  -39.250  -29.249

Specificeres således:

Skat af årets resultat fra 
fortsættende aktiviteter -41.931 -30.586 -39.464 -30.743

Skat af ophørende  
aktiviteter     214    1.494     214    1.494

Skat af årets resultat -41.717 -29.092 -39.250 -29.249

Skat af egenkapital-
transaktioner       0       0       0       0

 -41.717  -29.092  -39.250  -29.249

Skat af årets resultat fra 
fortsættende aktiviteter 
kan forklares således:

Beregnet skat af  resultat 
før skat -36.903 -31.035 -35.683 -30.871

Regulering af beregnet 
skat i uden landske tilknyt-
tede virksom heder i for-
hold til den aktuelle skatte-
procent -1.677 1.620 -1.370 1.213

Skatteeffekt af:

Ikke-fradragsberet tiget 
afskrivning på goodwill -2.030 -1.015 -2.030 -1.015

Ikke-fradragsberet tigede 
 omkostninger i øvrigt -465 -342 -133 -96

Regulering af skat  
vedrørende  tidligere år      -856       186      -248        26

  -41.931   -30.586   -39.464   -30.743

Effektiv skatteprocent    29,1 %    26,6 %    28,1 %    26,9 %

EKSEMPEL 
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Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2021 2020 2021 2020

Udskudt skat

Udskudt skat 1. januar 25.664 20.906 23.174 20.135

Årets udskudte skat 13.422 4.758 8.726 3.039

Tilgang ved køb af 
 dattervirksomhed    5.717        0        0        0

Udskudt skat  
31. december   44.803   25.664   31.900   23.174

Udskudt skat  
vedrører:

Immaterielle aktiver 5.531 4.624 5.531 4.624

Materielle  aktiver 34.229 17.249 25.609 21.255

Finansielle aktiver (interne 
avancer) 0 0 -3.202 -2.542

Kortfristede aktiver 11.208 7.057 6.856 2.652

Hensatte forpligtelser -4.905 -2.250 -2.040 -1.950

Gældsforpligtelser -1.243 -954 -854 -865

Fremførselsberettigede 
 skattemæssige underskud      -17      -62        0        0

  44.803   25.664   31.900   23.174
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Kapitel 28  
Generelt om resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen præsenterer virksomhedens resultat for en bestemt periode, så regnskabsbruge-
ren har mulighed for at vurdere virksomhedens indtjeningsevne, herunder virksomhedens indtægts-
skabelse og omkostningsanvendelse.

Virksomheden skal i overensstemmelse med skemakravene i loven udarbejde en resultat opgørelse 
med virksomhedens indtægter og omkostninger præsenteret efter enten art eller funktion. 

Lovens fokus på det værdibaserede regnskabskoncept, hvor efter en række aktiver og forpligtelser 
måles til dagsværdi, og de dertil hø rende værdireguleringer sædvanligvis løbende skal indregnes i 
re sul tat op gørelsen, har stor betydning for de enkelte års resultater og ud svin ge ne i disse.

Ingen transaktioner kan under loven præsenteres særskilt som ekstraordinære eller særlige poster, 
men der skal for sidstnævntes vedkommende ske oplysning om arten og størrelsen af posten i en note 
til årsregnskabet.

Har virksomheder i regnskabsklasse C og D udarbejdet en plan for eller gennemført afvikling af en akti-
vitet, kræver loven, at denne ophørende aktivitet præsenteres på en særskilt linje i resultatopgørelsen 
(og i balancen).   

28 .1 Resultatopgørelsen
Et af formålene med loven er at sik re, at årsregnskaber aflægges efter det 
vær di ba se re de regn skabs koncept, der sigter mod at opgøre virk som-
hedens reelle værdier. Resultatopgørelsen spiller under det værdi baserede 
regnskabskoncept ofte en mindre frem træ dende rolle i forhold til balancen. 

En resultatopgørelse består af indtægter og omkostninger, der skal præ-
senteres i skematisk form, som det fremgår af lovens bilag 2. Resultatopgø-
relsen skal enten opstilles efter skema 3, der er artsopdelt, eller skema 4, 
der er funktionsopdelt. 

Definition af indtægter
Indtægter er stigninger i økonomiske fordele i regnskabs perioden i form af 
tilgang eller værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører 
stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra ejere.

Resultatopgørelsen skal 
opfylde skemakravene, 
§ 23
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Definition af omkostninger
Omkostninger er fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af 
afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigning i forpligtelser, som 
medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning  
eller uddelinger til ejere.

Indskud fra og udlodninger til ejere er ikke omfattet af definitionen på ind-
tægter eller omkostninger. Indskud og udlodninger til ejere skal derfor ind-
regnes direkte i egenkapitalen, da dette er transaktioner med ejerne af virk-
somheden i deres egenskab af ejere. 

Alle virksomheder skal efter loven præsentere en resultat opgørelse. Der 
findes ingen specifikke skemabestemmelser til virksomheder i regnskabs-
klasse A. Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal opstille en resultat-
opgørelse i overensstemmelse med de skemakrav, som fremgår af bilag 2 
til årsregnskabsloven, der er medtaget som bilag til denne publikation.

Virksomhederne skal vælge mellem en artsopdelt og en funktions opdelt 
resultatopgørelse i beretningsform. Det er ikke tilladt at blande de to typer 
af resultatopgørelser. Skemaernes opstillingsform, her under bl.a. regn-
skabsposternes rækkefølge, skal som udgangspunkt overholdes.

I den artsopdelte resultatopgørelse fordeles omkostningerne efter deres 
art, fx eksterne omkostninger, personaleomkostninger, afskrivninger m.v. I 
den funktionsopdelte resultatopgørelse fordeles omkostningerne efter 
funktion i form af produktions-, distributions- og administrationsomkostnin-
ger, hvilket i praksis kan kræve særlige beregninger og et større behov for 
skøn ved fordeling af omkostningerne på funktionerne, fx ved fordeling af 
fællesomkostninger. Forskellene mellem de to skemaer berører ikke de 
finansielle poster eller skatter. 

Valget mellem den funktionsopdelte og den artsopdelte resultatopgørelse 
skal foretages under hensyntagen til lovens krav om et retvisende billede.

Virksomheden bør vælge den præsentationsform for resultatopgørelsen, 
som bedst beskriver virksomhedens ressourceforbrug. I beslutningen skal 
der tages hensyn til virksomhedens branche, aktivitet og øvrige forhold. 
Ressourceforbruget i en produktionsvirksomhed vil efter EY’s opfattelse 
som oftest blive beskrevet bedst med ud gangspunkt i den funktionsopdelte 
resultatopgørelse, mens ressourceforbruget i handels- og servicevirksom-
heder ofte præsenteres bedst med en artsopdelt resultatopgørelse. 

Skift fra anvendelse af den artsopdelte til den funktionsopdelte resultatop-
gørelse og omvendt kan foretages, fx hvis virksomhedens karakter og akti-
viteter ændres i væsentlig grad. 

Ejertransaktioner  
indregnes i egenkapitalen

Alle regnskabsklasser  
skal præsentere en 
 resultatopgørelse

Valg mellem to typer  
af resultatopgørelse

Som vi ser det

Skift mellem arts- og  
funktionsopdelt 
 resultatopgørelse
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Muligheden for at vælge regnskabsskema for resultatopgørelsen og for at 
modificere skemaopstillingerne må ikke anvendes på en måde, så det bliver 
vanskeligt at sammenligne en virksomheds årsregnskab fra år til år.

Ændring i valget af skema for resultat opgørelsen anses som en ændring i 
anvendt regnskabspraksis. Derfor skal sammenligningstal for tidligere år 
tilpasses, og som følge af bruddet på kontinuiteten skal ændringen begrun-
des i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Der er ikke krav om, at virksomheden i ændringsåret skal præsentere den 
hidtidige resultatopgørelse i sin helhed samt eventuelle yderligere oplys-
ningskrav, som ville være oplyst, hvis virksomheden ikke havde foretaget 
skift af regnskabsskema. 

Det er tilladt at foretage følgende tilpasninger i resultatopgørelsen:
• Arabertalsposter kan opdeles yderligere.
• Nye arabertalsposter skal tilføjes, under forudsætning af deres indhold 

ikke er dækket af en eksisterende post.
• Arabertalsposter kan sammendrages, hvis sammendragning fremmer 

overskueligheden.

Benævnelsen af regnskabsposter kan tilpasses, hvis virksomhedens sær-
lige karakter gør det påkrævet. 

Det er desuden tilladt at indføre yderligere subtotaler i resultatopgørelsen, 
hvis det fremmer overskueligheden, og hvis posternes rækkefølge ikke 
ændres.

Endelig er der mulighed for at tilpasse opstillingsformen af resultat op gø-
relsen, hvis virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet. Det kan fx 
være nødvendigt for holdingselskaber og investeringsvirksomheder, hvor 
de primære indtægter ofte vil være af finansiel karakter, og hvor det bør 
overvejes at præsentere sådanne primære indtægter højere oppe i resultat-
opgørelsen. 

Sammenligningstal skal anføres i resultatopgørelsen. Poster, der udgør nul 
både i regnskabsåret og sammenligningsåret, kan udelades. Er regnskabs-
posterne ikke direkte sammenlignelige med sidste års tal, skal sam-
menligningstal som udgangspunkt tilpasses. Tilpasning kan dog undlades, 
hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i virksomhe-
dens aktiviteter. Hvis det ikke er muligt at tilpasse sammenligningstal, skal 
det tydeligt beskrives og oplyses.

Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskuelig heden, 
skal anføres særskilt i noterne med tilhørende sammenligningstal. 

Visse tilpasnings-
muligheder,  
§ 23

§ 23, stk. 4

Sammenligningstal,  
§ 24

§ 66
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28 .2 Mulighed for sammendrag af visse poster i resultatopgørelsen
Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) kan frivilligt vælge at sam-
mendrage visse specifikke skemaposter i resultatopgørelsen. Den primære 
årsag til, at virksom heder anvender denne lempelse er, at virksomhederne 
ikke ønsker at oplyse virksomhedens nettoomsætning til kunder, konkur-
renter og andre interessenter. Endvidere kan virksomhedens margin for 
brutto fortjeneste eller dækningsbidrag holdes skjult for omverdenen.

Hvilke regnskabsposter, der skal sammendrages, afhænger af, om virksom-
heden har valgt den funktionsopdelte eller den artsopdelte resultatopgø-
relse. Regnskabsposterne, der skal sammendrages, fremgår af nedenstå-
ende skema. 

Funktionsopdelt r esultatopgørelse Artsopdelt resultatopgørelse

Nettoomsætning Nettoomsætning

Produktionsomkostninger Ændringer i lagre af færdigvarer og 
varer under fremstilling

Arbejde udført for egen regning og 
opført under aktiver

Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter

Omkostninger til råvarer og 
 hjælpematerialer

Andre eksterne omkostninger

Bruttofortjeneste eller bruttotab Bruttofortjeneste eller bruttotab

De sammendragne poster benævnes ”Bruttofortjeneste” eller ”Brutto  tab”.

Hvis virksomheden ønsker at anvende sammendraget af visse regnskabs-
poster i resultatopgørelsen, skal sammendraget omfatte alle relevante ske-
maposter fra resultatopgørelsen. Mellemløsninger, hvor der alene foreta-
ges sammendrag af udvalgte skemaposter eller foretages sammendrag af 
flere end ovenstående skemaposter, er ikke tilladt. 

Hvis virksomheden ønsker at anvende § 32 og samtidig vise enkelte poster 
fra sammendraget, er dette tilladt, så længe bruttofortjeneste/-tab fremgår 
entydigt af resultatopgørelsen. De poster, der ønskes vist særskilt, må vises 
inden for linjen eller i en note til resultatopgørelsen.

Uanset at nettoomsætningen ikke præsenteres i resultatopgørelsen, skal 
der i anvendt regnskabspraksis oplyses om virksomhedens kriterier for ind-
regning af nettoomsætning.

De virksomheder, der anvender muligheden i § 32 og dermed ikke oplyser 
nettoomsætningen i årsrapporten, skal foretage en digital indberetning af 
nettoomsætningen til Erhvervsstyrelsen samtidig med deres indberetning 
af årsrapporten. Oplysningen offentliggøres ikke, men anvendes alene af 

§ 32

§ 53, stk. 2

Indberetning af  
nettoomsætningen 
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Erhvervsstyrelsen til kontrolformål. Se mere i afsnit 40.4 Oplysningskrav 
m.v. i forbindelse med indberetningen.

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D kan ikke anvende ovenstå-
ende lempelse om sammendrag af visse poster i resultatopgørelsen. Og der 
er for disse virksomheder ingen dispensationsmuligheder, heller ikke ved 
henvisning til særlige konkurrencemæssige hensyn 

Det første år, hvor muligheden for sammendrag ikke længere kan anven-
des, kan virksomheden stadig præsentere sammendragne sammenlig-
ningstal som anført ovenfor. Det er relevant, fx hvis virksomheden er vok-
set fra regnskabsklasse C (mellem) til C (stor).

Det er EY’s opfattelse, at ovenstående mulighed for sammendrag af visse 
regnskabsposter i resultatopgørelsen generelt er uhensigtsmæssig for 
informationsniveauet i årsrapporterne, idet nettoomsætningen og udviklin-
gen i denne er en væsentlig information for forståelsen af virksomhedens 
aktiviteter og udvikling. 

28 .3 Flertallet af værdireguleringer skal  
indregnes i resultatopgørelsen
Værdireguleringer skal efter loven indregnes i resultat opgørelsen, medmin-
dre loven specifikt bestemmer noget andet.

Sådanne værdireguleringer i resultatopgørelsen kan hidrøre fra:
• Finansielle aktiver og forpligtelser, herunder afledte finansielle 

instrumenter, der måles til amortiseret kostpris eller dagsværdi, 
bortset fra afledte finansielle instrumenter henført til penge-
strømssikring, som dagsværdireguleres over egenkapitalen. 

• Entreprisekontrakter, der måles til salgsværdi.
• Investeringsejendomme og biologiske aktiver, der måles til 

dagsværdi.
• Valutakursændringer, bortset fra omregning af udenlandske 

aktiviteter, hvor valutakursændringer indregnes direkte i egen-
kapitalen.

• Ændringer i regnskabsmæssige skøn.  

Idet de fleste værdireguleringer løbende skal indregnes i re sul tatopgørelsen, 
kan der potentielt forekomme store udsving i årets resultater. Det kan der-
for også være af væsentlig betydning, at ledel ses beret ningen indeholder en 
pålidelig rede gørelse for og forklarer den øko no miske udvikling, herunder 
den regn skabs mæssige effekt af årets transaktioner og begivenheder.

Ligeledes er det vigtigt, at præsentationen af værdireguleringerne i års-
regnskabet som udgangspunkt er ens fra år til år, for at regnskabsbruger på 
bedst mulig vis kan bedømme virksomhedens udvikling. Hvis der sker en 

§ 81

Som vi ser det

EKSEMPEL 
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væsentlig ændring i virksomhedens aktiviteter eller opstår andre forhold, 
kan dette påkræve en ændret præsentation. 

Transaktioner, der skal indregnes direkte i egenkapitalen, fremgår af afsnit 
25.2 Transaktioner, der skal indregnes direkte på egenkapitalen.

28 .4 Primære og sekundære aktiviteter
Primære aktiviteter er virksomhedens kerneaktiviteter, som danner det pri-
mære grundlag for virksomhedens eksistens, og som typisk er indeholdt i 
virksomhedens formålsparagraf. I praksis står de primære aktiviteter ofte 
for den væsentligste del af virksomhedens transaktioner. 

Sekundære aktiviteter er virksomhedens øvrige tilbagevendende aktivite-
ter. De sekundære aktiviteter kan være hjælpefunktioner til de primære 
aktiviteter som eksempelvis kantinedrift eller HR-funktioner i en produkti-
onsvirksomhed, men det kan også være udskiftning eller salg af anlægsak-
tiver, der anvendes i produktionsprocessen. De sekundære aktiviteter står 
for en mindre del af virksomhedens transaktioner og har ofte kun en min-
dre væsentlig økonomisk betydning.

Indtægter og omkostninger fra sekundære aktiviteter klassificeres i resul-
tatopgørelsen typisk som henholdsvis andre driftsindtægter og andre 
driftsomkostninger. 

28 .5 Særlige poster
Særlige poster må ikke efter loven præsenteres som en særskilt regnskabs-
post i resultatopgørelsen og skal derfor indregnes i de regnskabsposter, der 
bedst beskriver transaktionen. Dette står i modsætning til IFRS, som tilla-
der, at sådanne særlige poster kan vises særskilt i resultatopgørelsen. 

Der skal efter § 67 a gives oplysninger i noterne om de særlige poster, som 
er indregnet i resultatopgørelsen. Se mere herom i afsnit 37.4 Særlige 
poster. 

Tilskud fra kompensationsordningerne, afledt af COVID-19-pandemien, 
anses på grund af deres art som særlige poster, medmindre der er tale om 
uvæsentlige beløb. Ligeledes kan der forekomme andre omkostninger og 
indtægter som følge af COVID-19-pandemien, der skal oplyses som særlige 
poster. Se mere i afsnit 44.17 Oplysninger.

Loven skelner ikke mellem ordinære og ekstraordinære poster. Årsagen er, 
at begrebet ”ekstraordinære poster” ikke længere finder anvendelse i regn-
skabslitteraturen. Transaktioner, der af ledelsen betragtes som ekstraordi-
nære, er omfattet af lovens definition på særlige poster og kan således ikke 
præsenteres særskilt i resultatopgørelsen, men skal indregnes i de pas-
sende skemaposter og oplyses i noterne, jf. ovenfor. 

Særlige poster indgår i 
årsregnskabets øvrige 
poster 

Oplysningskrav for  
særlige poster

Særlige poster vedrørende 
COVID-19

Ekstraordinære poster
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28 .6 Ophørende aktiviteter
Virksomheder i regnskabsklasse C og D samt koncerner skal i én linje i hen-
holdsvis resultatopgørelse og under aktiver og forpligtelser særskilt præ-
sentere de aktiviteter, der i henhold til en samlet plan enten er eller skal 
afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ophørende aktiviteter ikke 
kan udskilles fra virksomhedens øvrige aktiviteter.

Formålet med denne særskilte præsentation er at give regnskabsbrugerne 
information om, hvilke aktiviteter der enten ikke – eller kun i en begrænset 
periode fremover – vil bidrage til virksomhedens indtjening. 

Lovens krav om ophørende aktiviteter tager udgangspunkt i IFRS 5 for så 
vidt angår den del af IFRS 5, der vedrører præsentation af ophørende akti-
viteter. 

En ophørende aktivitet er en del af en virksomhed, der:
• enten er afhændet, lukket eller opgivet og repræsenterer en separat 

større del af et forretningsmæssigt eller geografisk område i virksom-
heden,

• eller som er en del af en samlet koordineret plan om at afhænde, lukke 
eller opgive en separat større del af et forretningsmæssigt eller geogra-
fisk område i virksomheden.

Erhvervsstyrelsen har forsigtigt tilkendegivet, at hvis der er tale om 10 % af 
virksomhedens eller koncernens samlede nettoomsætning, resultat eller 
balancesum, foreligger der en separat større del af et forretningsmæssigt 
eller geografisk område, hvorved der er tale om en så væsentlig aktivitet, at 
man er omfattet af kravet. Dette svarer til de kvantitative krav for identifi-
kation af rapporteringspligtige segmenter i IFRS 8. Afhængigt af omstæn-
dighederne kan der også være tale om en ”separat større del”, selvom akti-
viteten udgør mindre end 10 %.

For en koncern udgør et salg af en dattervirksomhed kun en ophørende 
aktivitet, hvis dattervirksomheden i sig selv udgør en væsentlig aktivitet og 
repræsenterer et større enten forretningsmæssigt eller geografisk område 
for koncernen. For en modervirksomhed vil salg af en dattervirksomhed 
ikke kunne anses for en ophørende aktivitet, da der her er tale om et enkelt-
aktiv og ikke en aktivitet i modervirksomhedens årsregnskab.

Ophørende aktiviteter omfatter både de i året faktisk ophørte aktiviteter og 
de aktiviteter, der er besluttet som ophørende, men som fortsat er indreg-
net på balancedagen. Det kræves, at der enten inden balancedagen er udar-
bejdet en plan for afhændelse, lukning eller afvikling, hvor ledelsen har 
besluttet, at planen skal effektueres, eller at der, som følge af et udefrakom-
mende tilbud om køb, er udarbejdet en plan for en forestående afhændelse.

§ 80, stk. 1

Hvad er en separat større 
del af en virksomhed?

Salg af en  
dattervirksomhed

Faktisk ophørte  
aktiviteter og besluttede 
ophørende aktiviteter
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Ophørende aktiviteter, der er besluttet efter balancedagen, er derimod ikke 
omfattet, men skal, hvis det er væsentligt, oplyses som en begivenhed efter 
balancedagen i såvel noterne som i ledelsesberetningen.

Lovens regler om ophørende aktiviteter vedrører alene klassifikation og 
præsentation af de ophørende aktiviteter, mens lovens almindelige regler 
for indregning og måling af aktiver og forpligtelser samt indtægter og 
omkostninger fortsat gælder for den ophørende aktivitet. Herved adskiller 
loven sig fra IFRS 5, som også indeholder regler om indregning og måling af 
ophørende aktiviteter. 

Beslutning om afhændelse, lukning eller opgivelse af aktiviteter medfører 
ikke automatisk ophør af afskrivninger på anlægsaktiver knyttet til den 
ophørende aktivitet. Derimod kan der sandsynligvis i visse situationer argu-
menteres for, at lovens krav om løbende revurdering af restværdier på 
anlægsaktiver kan få betydning for, om der alligevel skal afskrives, idet 
afskrivninger ophører i det omfang restværdien overstiger den regnskabs-
mæssige værdi. I det omfang salgsværdien med fradrag af salgsomkostnin-
ger er lavere end den regnskabsmæssige værdi, skal der indregnes en ned-
skrivning. 

Enkeltaktiver eller grupper af aktiver bestemt for salg er ikke omfattet af 
§ 80. For regnskabsmæssig behandling af aktiver bestemt for salg henvises 
til afsnit 16.3 Indregning af materielle aktiver. 

Loven stiller specifikke krav om præsentation og oplysninger af ophørende 
aktiviteter, dog uden at der i skemabestemmelserne er angivet særskilte 
skemaposter til opfyldelse af formålet. 

Præsentationen af ophørende aktiviteter, som illustreret i IFRS 5, kan såle-
des anvendes efter lovens regler, hvorefter årets resultat vedrørende ophø-
rende aktiviteter efter skat (nettotal) udskilles fra resultatopgørelsens 
øvrige poster og indregnes på én linje under årets resultat fra fortsættende 
aktiviteter. Aktiver og forpligtelser knyttet til ophørende aktiviteter udskil-
les af de øvrige poster i aktiverne og forpligtelserne og indregnes på én linje 
adskilt fra henholdsvis aktiver i alt fra fortsættende aktiviteter og forpligtel-
ser i alt fra fortsættende aktiviteter. 

Denne præsentation sikrer, at årets resultat, aktiver og forpligtelser vedrø-
rende fortsættende aktiviteter fremgår tydeligt og separat fra årets resul-
tat, aktiver og forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter. 

Ophørende aktiviteter  
besluttet efter  
balancedagen

Lovens almindelige regler 
finder anvendelse ved 
indregning og måling af 
ophørende aktiviteter

Aktiver bestemt for salg

Præsentation af  
ophørende aktiviteter i  
resultatopgørelsen og 
balancen
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Eksempel på præsentation af ophørende aktiviteter i resultatop
gørelsen og balancen 

 Ledelsen har i september 2021 indgået aftale om salg af en større 
separat aktivitet relateret til entreprisekontrakter til en ekstern 
part. Der er på balancedagen ikke gennemført closing, hvorfor akti-
ver og forpligtelser, der knytter sig til den ophørende aktivitet fort-
sat er indregnet i balancen, og transaktionerne, der knytter sig til 
den ophørende aktivitet, udskilles fra virksomhedens fortsættende 
aktivitet og indregnes på én linje i henholdsvis resultatopgørelsen, 
aktiver og forpligtelser. 

Resultatopgørelse

t.kr. 2021 2020

Nettoomsætning 146.940 169.833

Produktionsomkostninger -121.581 -142.568

Bruttofortjeneste 25.359 27.265

Distributionsomkostninger -7.340 -8.680

Administrationsomkostninger   -9.450  -12.511

Resultat før finansielle poster 8.569 6.074

Finansielle indtægter 574 606

Finansielle omkostninger   -1.540   -1.965

Resultat før skat 7.603 4.715

Skat af årets resultat   -2.171   -1.158

Årets resultat af fortsættende aktiviteter 5.432 3.557

Årets resultat efter skat af ophørende aktivite-
ter

   1.358        0

Årets resultat    6.790    3.557

EKSEMPEL 
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Balance

t.kr. 2021 2020

AKTIVER

Grunde og bygninger 19.321 19.895

Produktionsanlæg og maskiner 9.469 13.584

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   3.410   5.135

Materielle aktiver i alt  32.200  38.614

Langfristede aktiver i alt  32.200  38.614

Råvarer og hjælpematerialer 5.568 4.984

Varer under fremstilling 7.158 6.854

Fremstillede varer og handelsvarer  10.687   8.125

Varebeholdninger  23.413  19.963

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 13.579 15.700

Kontraktaktiver 0 6.578

Andre tilgodehavender   2.027   2.680

Tilgodehavender  15.606  24.958

Kortfristede aktiver i alt  39.019  44.921

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter  14.076        0

AKTIVER I ALT  85.295  83.535

PASSIVER

Aktiekapital 500 500

Overført resultat 16.454 10.164

Foreslået udbytte     500     250

Egenkapital i alt  17.454  10.914

Udskudt skat 2.975 2.480

Andre hensatte forpligtelser 1.578 2.689

Gæld til realkreditinstitutter 12.656 13.584

Gæld til kreditinstitutter  14.598  19.578

Langfristede forpligtelser i alt  31.807  38.331

Andre hensatte forpligtelser 1.785 2.687

Gæld til realkreditinstitutter 921 928

Gæld til kreditinstitutter 1.358 1.625

Kontraktforpligtelser 0 5.978

Leverandører af varer og tjenesteydelser 13.587 14.149

Selskabsskat 1.785 986

Anden gæld   6.397   7.937

Kortfristede forpligtelser i alt 25.833 34.290

Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter  10.201       0

Forpligtelser i alt  67.841  72.621

PASSIVER I ALT  85.295  83.535
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De sammendragne resultatposter og balanceposter for den ophørende 
aktivitet skal endvidere specificeres i noterne, ligesom årsregnskabet bør 
indeholde en beskrivelse af de forhold, der har ført til klassifikationen som 
ophørende aktiviteter. Se mere om oplysningskravet i afsnit 37.3 Ophø
rende aktiviteter.

Der stilles ikke krav om præsentation af ophørende aktiviteter i penge-
strømsopgørelsen, men disse kan specificeres i særskilte linjer i penge-
strømsopgørelsen eller anføres i en note til pengestrømsopgørelsen.

Når en aktivitet anses for ophørende, har virksomhedens aktiviteter ændret 
sig, hvorfor virksomheden kan undlade at tilpasse sammenligningstal efter 
lovens § 24, stk. 1.

Ophørende aktiviteter er implementeret i IFRS 5 for at regnskabsbruger 
ved salg eller forventet afhændelse af større aktiviteter i virksomheden 
eller koncernen kan skabe sig et overblik over virksomhedens eller koncer-
nens udvikling i resultater fra fortsættende aktiviteter, da det er de fortsæt-
tende aktiviteter, der skal skabe de fremtidige resultater og dermed fremti-
dige pengestrømme. Ved ikke at stille krav om tilpasning af sammenlig-
ningstal opnås dette krav ikke på linje med målsætningen i IFRS 5.

IFRS 5 kræver tilpasning af sammenligningstal i resultatopgørelsen, men til-
lader ikke tilpasning i balancen. EY anbefaler at følge modellen i IFRS 5 ved-
rørende sammenligningstal, så disse tilpasses i resultatopgørelsen.

28 .7 Resultatdisponering
Virksomheder i regnskabsklasse B skal præsentere en resultatdisponering, 
i direkte tilknytning til resultatopgørelsen. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal i årsregnskabet indarbejde en 
resultatdisponering som en noteoplysning. 

Se mere om kravene til resultatdisponeringen i afsnit 7.5 Resultatdispone
ring. 

Notekrav, 
§ 80, stk. 2

Pengestrømsopgørelsen

Tilpasning af sammenlig-
ningstal kan undlades

Som vi ser det

§ 31

§ 95 a
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Kapitel 29  
Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem
C 

stor D

Salg af varer Salgsmetoden

Salg af tjenesteydelser Produktionsmetoden,  
med mindre salgsmetoden kan 
anvendes, uden at det påvirker 

det retvisende billede

Produktionsmetoden

Indregning af rente
indtægter Den effektive rentes metode

Indregning af licens  
og royaltyindtægter Salgsmetoden eller periodisering baseret på  vurdering af den konkrete aftale

Indregning af udbytte
indtægter Når udbyttet deklareres

Salg af varer indregnes efter salgsmetoden, hvor salget indregnes, når der er sket levering af varen. 
Salg af tjenesteydelser indregnes som udgangspunkt efter produktionsmetoden, hvor indregningen 
sker i takt med udførelsen af den aftalte opgave. Virksomheder i regnskabsklasse B kan dog i stedet 
anvende salgsmetoden, medmindre det medfører, at regnskabet ikke bliver retvisende.

Renteindtægter indregnes efter periodiseringsprincippet under hensyntagen til den effektive rente af 
aktivet. Indtægter fra licenser og royalties indregnes efter salgsmetoden eller periodiseres over afta-
leperioden afhængigt af indholdet i den konkrete aftale.

Udbytte indregnes, når kapitalejerens ret til at modtage betaling er besluttet, dvs. når udbyttet dekla-
reres. Når kapitalandele måles efter den indre værdis metode, gælder der dog særlige regler for ind-
regning af udbytteindtægter.

29 .1 Fortolkningsbidrag
Da lovens fokus på det værdibaserede regnskabskoncept lægger hoved-
vægten på indregning og måling af aktiver og forpligtelser, indeholder loven 
kun ganske få bestemmelser om indregning af indtægter. Loven indeholder 
alene definitioner af indtægter og nettoomsætning samt en bestemmelse, 
der kræver indregning af indtægter i takt med, at de indtjenes. Lovens 
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bestemmelser om indregning af indtægter er derfor i høj grad baseret på 
fortolkningsbidrag. 

Til fortolkning af lovens bestemmelser om indregning af salg af varer og 
salg af tjenesteydelser m.v. an vendes som udgangspunkt IAS 18 Revenue. 
Lovens bestemmelser er i henhold til lovbemærkningerne bygget på den nu 
ophævede IAS 18. Både loven og IAS 18 lægger vægt på substansen bag en 
indtægtsskabende aktivitet og fastlægger den regnskabsmæssige behand-
ling med dette udgangspunkt. 

Endvidere finder den nu ophævede IFRIC 15 Agreements for the Construc
tion of Real Estate også anvendelse under loven bl.a. til sondring af, hvor-
når IAS 18 Revenue og IAS 11 Construction Contracts skal anvendes. 
IFRIC 15 anvender en indtægtsmetode for salgstrans aktioner, hvor ind-
tægtskriterierne for salg af varer kan opfyldes på kontinuerlig basis. 

Det er desuden muligt for virksomheder at anvende IFRS 15 Revenue from 
Contracts with Customers, der for IFRS-aflæggere trådte i kraft pr. 1. januar 
2018, som fortolkningsbidrag til lovens bestemmelser. Dette vil kræve en 
ændring af anvendt regnskabspraksis, jf. kapitel 12 Anvendt regnskabs
praksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl. Læs mere om, hvad 
anvendelse af IFRS 15 betyder i kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med 
kunder – IFRS 15. 

IFRS 15 giver i Appendix B Application Guidance detaljeret vejledning på en 
række komplekse områder, der også kan tjene til inspiration ved afklaring af 
konkrete problemstillinger også ved anvendelse af IAS 18 som fortolknings-
grundlag. Denne vejledning kan også anvendes inden for rammerne af 
IAS 18, medmindre anvendelsen vil være i strid med konkrete bestemmel-
ser i IAS 18 eller bestemmelser i loven. 

Hvis IFRS 15 vælges som fortolkningsbidrag, skal denne standard anvendes  
på alle virksomhedens salgskontrakter med kunder. Det er fx ikke muligt at 
anvende IFRS 15 på salg af varer og IAS 18/IAS 11 på salg af tjenesteydel-
ser eller entreprisekontrakter. Det er heller ikke muligt at anvende udvalgte 
dele af IFRS 15 sammenblandet med dele fra IAS 18.

29 .2 Definitioner af indtægter og nettoomsætning
Indtægter er efter årsregnskabslovens bilag 1 defineret således: 

 Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af til-
gang eller vær distigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som med-
fører stigning i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud 
fra ejere.

IFRIC 15 kan også fortsat 
anvendes til fortolkning af 
loven

IFRS 15 kan anvendes i  
sin helhed ved ændring  
af regnskabspraksis

IFRS 15 kan dog anvendes 
som vejledning på områ-
der, der ikke tidligere har 
været reguleret i IAS 18

Ingen mulighed for  
sammenblanding

Definition på indtægter
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Den primære problemstilling ved regnskabsmæssig behandling af indtæg-
ter er afgørelsen af, hvornår en indtægt skal indregnes i resul tat opgørelsen, 
og hvordan den måles. 

Virksomhedens ledelse skal for hver indtægtstype vælge den indtægtsme-
tode inden for lovens rammer, som bedst afspejler et retvisende billede.

Korrekt indregning og måling af indtægter har væsentlig indflydelse på 
virksom hedens resultat. Det er derfor vigtigt med klare, konkrete og enty-
dige oplysninger om indregnings- og målingsmetoder for indtægter i års-
regnskabet.

I dette kapitel er der primært fokus på indregning af indtægter fra salg af 
varer og tjeneste ydelser og indtægter fra licenser, royalties og udbytte. 

Andre typer af indtægter er bl.a. omtalt i: 
• Kapitel 19 Kapital andele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, asso

cierede virksomheder og fællesledede arrangementer 
• Kapitel 30 Entreprisekontrakter – IAS 11
• Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15
• Kapitel 31 Offentlige tilskud og andre tilskud 
• Kapitel 33 Finansielle poster. 

Særligt om indholdet af regnskabsposten nettoomsætning
Nettoomsætning dækker i lovens forstand over to begreber: regnskabspo-
sten ”Nettoomsætning”, og hvad der lovgivningsmæssigt betragtes som 
nettoomsætning i relation til fastlæggelse af, hvilken regnskabsklasse virk-
somheden er omfattet af. Sidstnævnte er bredere end regnskabsposten 
”Nettoomsætning”. 

Dette kapitel omhandler primært indregning og måling af indtægter, som 
indregnes i regnskabsposten ”Nettoomsætning”. For mere om størrelses-
grænser og indplacering i regnskabsklasser, se kapitel 1 Lovens opbygning 
– byggeklodsmodellen. 

Nettoomsætning, der indregnes i øverste linje i resultatopgørelsen, er i 
bilag 1 til loven defineret således:

 Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af 
prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet 
med salgs beløbet.

I handels- og produktionsvirksomheder vil der sjældent være væsentlige 
fortolkningsproblemer forbundet med definitionen af netto omsætning.

Holdingselskabers primære aktiviteter omfatter som oftest investering i 
dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede og fællesledede virk-

Tydelig beskrivelse af  
regnskabspraksis for  
indtægter

Definition på 
 nettoomsætning

De primære indtægter  
i holdingsselskaber
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somheder. Afkast af disse investeringer, nemlig udbytter (ved anvendelse 
af kostprismetoden) eller resultat andele (ved anvendelse af indre værdis 
metode) udgør holdingselskabernes primære indtægter. 

Afkast af investeringer er ikke omfattet af lovens definition på nettoomsæt-
ning, men holdingselskaber kan vælge at præsentere sådanne afkast som 
den øverste linje i resultatopgørelsen, der fx kan benævnes ”Indtægter af 
kapitalandele”. Herved afspejler den øverste linje i resultatopgørelsen fort-
sat virksomhedens primære indtægtsskabende aktivitet. Der vil derfor 
være situationer, hvor den øverste linje i resultatopgørelsen kan være nega-
tiv, fx hvis kapitalandele indregnes efter indre værdis metode.

Da disse afkast af investeringer ikke opfylder definitionen på nettoomsæt-
ning, er de ikke udtryk for en nettoomsætning og må derfor heller ikke 
benævnes som nettoomsætning i regnskabet. Det betyder samtidig, at 
selvom virksomheden er en virksomhed i regnskabsklasse B eller mellem-
stor C, kan linjen for disse afkast, fx benævnt ”Indtægter af kapitalandele”, 
ikke sammendrages med omkostningsposter i henhold til § 32 om sammen-
dragning af poster til bruttofortjeneste eller bruttotab.

En række af de begreber, der anvendes i forbindelse med behandling af ind-
tægter, defineres således:
• Salgsmetoden er en indtægtsmetode, hvorefter indtægter og omkost-

ninger indregnes i resultatopgørelsen, når salget er afsluttet eller i al 
væsentlighed afsluttet.

• Produktionsmetoden er en indtægtsmetode, hvorefter indtægter og 
omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at arbejdet bli-
ver udført.

• Salgsværdi er det beløb, hvormed et aktiv udveksles eller en forpligtelse 
udlignes ved transaktioner mellem uafhængige parter. 

29 .3 Generelle betingelser for indregning af indtægter
Indregning af indtægter skal følge nedenstående 3 trinsplan:

1 Identifikation af salgsaftalens komponenter

2 Allokering af vederlaget

3 Indregning af omsætning

Indtægter skal indregnes på baggrund af en vurdering af salgstrans-
aktionens substans. Det indebærer, at det kan være nødvendigt at opdele 

Relevante begreber ved 
indregning og måling af 
indtægter

Trinplan for indregning  
af indtægter

Trin 1 
Transaktionens substans 
er central i vurderingen
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en salgsaftale i flere separate salgstransaktioner eller at behandle to eller 
flere salgsaftaler som én samlet transaktion.

Et af de grundlæggende omdrejningspunkter til vurdering af, om en salgs-
aftale skal opdeles i flere separate salgstransaktioner eller anses for at 
være én sammenhængende transaktion, er efter EY’s opfattelse, om en 
vare eller en ydelse har en selvstændig værdi for kunden.

Følgende figur illustrerer kravene til samling eller separation af salgsafta-
len:

 
 

Ja

Ja

Nej
Selvstændig værdi for køber?

Objektiv dagsværdi på  
de enkelte komponenter?

Levering af enkelt komponent er  
sandsynlig og  

under sælgers kontrol?

Separat indregning af  
de enkelte komponenter

Samling af flere  
komponenter/salgstransaktioner  

i én transaktion

Én salgsaftale – flere salgstransaktioner

Nej

Nej

Ja

Omfatter en salgsaftale flere salgstransaktioner, skal hver enkelt salgs-
transaktion regnskabsmæssigt behandles som en separat salgstransaktion, 
når:
• Salgstransaktionerne hver især har selvstændig værdi for køber. 
• Dagsværdien af de enkelte salgstransaktioner kan opgøres pålideligt.
• Levering af ikke-leverede salgstransaktioner er sandsynlig og under 

sælgers kontrol.

En salgstransaktion antages at have selvstændig værdi for en køber, når: 
• Salgstransaktionen er individuelt identificerbar og normalt også sælges 

enkeltvis.
• Køber har fuld nytte af den enkelte salgstransaktion uafhængig af de 

øvrige transaktioner i salgsaftalen.
• Køber vil kunne videresælge de enkelte salgstransaktioner separat.

Som vi ser det

Separation af flere 
 salgstransaktioner  
i en salgsaftale
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Vurdering af, om levering er sandsynlig og under sælgers kontrol, er rele-
vant, hvis køber har en generel returneringsret. 

Endelig skal omkostningerne kunne opgøres særskilt pr. salgstrans aktion, 
idet omsætning ikke kan indregnes, før omkostninger, afholdt i forbindelse 
med transaktionen, kan opgøres pålideligt. 

 Et klassisk eksempel på en salgsaftale, der skal opdeles i flere salgs-
transaktioner, kunne være et salg af en bil med samtidig indgåelse 
af en service aftale over tre år. Den del af salgsaftalen, der relaterer 
sig til salget af bilen, indregnes i resultatopgørelsen, når betingel-
serne for indtægtsførsel ved salg af varer er opfyldt. Serviceaftalen 
periodiseres derimod og indregnes i resultatopgørelsen, i takt med 
at serviceaftalen udføres.

Omhandler en salgsaftale flere salgstransaktioner, skal salgstrans aktio-
nerne anses som én samlet transaktion, hvis:
• Salgstransaktionerne hver især ikke har en selvstændig værdi for køber. 
• Dagsværdien af de identificerbare salgstransaktioner ikke kan opgøres 

pålideligt.
• Levering af ikke-leverede salgstransaktioner ikke er sandsynlig eller 

ikke er under sælgers kontrol. 

 Et eksempel på en salgstransaktion, hvor flere salgstransaktioner 
skal behandles samlet, kunne være en salgsaftale om levering af en 
integreret it-løsning inkl. hardware og en specialtilpasset software-
løsning. Køber får ikke den fulde nytte af it-systemet, før levering af 
både hardware og software er sket. 

Ud over ovenstående findes der også eksempler på sammenhængende 
transaktioner (linked transactions), hvor den økonomiske effekt af flere 
enkeltstående (salgs)aftaler ikke giver mening, medmindre alle aftalerne 
anskues samlet. 

I de tilfælde, hvor en salgsaftale omfatter flere salgstransaktioner, skal 
dagsværdien af vederlaget allokeres til de enkelte salgstransaktioner. 

 Der er indgået en salgsaftale, som omfatter levering af en bil og en 
serviceaftale for en periode på tre år, hvor de to elementer identifi-
ceres som to separate salgstransaktioner. Listeprisen for bilen 
udgør 450 t.kr., og listeprisen for en tilsvarende serviceaftale udgør 
50 t.kr. Den samlede dagsværdi er dermed 500 t.kr. Sælger vælger 
at sælge den samlede ”pakke” til 480 t.kr. 

 Bilen leveres umiddelbart efter, salgsaftalen er indgået, og arbej-
der, omfattet af serviceaftalen, leveres løbende gennem de kom-
mende tre år. 

EKSEMPEL 

Samling af flere 
 salgstransaktioner  
i én samlet transaktion

EKSEMPEL 

Sammenhængende  
transaktioner

Trin 2 
Allokering af vederlag

EKSEMPEL 
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Allokeringen af vederlaget kan foretages efter følgende to metoder: 
• Den relative dagsværdimetode 
• Residualmetoden

Efter den relative dagsværdimetode allokeres det samlede salgsvederlag 
forholdsmæssigt på de enkelte salgstransaktioner. Aftalevederlaget forde-
les på den forholdsmæssige dagsværdi af de enkelte salgstransaktioner i 
forhold til summen af dagsværdien af salgstransaktionerne, der indgår i 
aftalen. Ved anvendelsen af denne metode vil salgsvederlaget allokeret til 
de ikke-leverede transaktioner derfor normalt være lavere end efter residu-
almetoden. 

Allokering af aftalevederlaget efter den relative dagsværdimetode opgøres 
ud fra ovenstående eksempel således:

t .kr .

Serviceydelse:
Aftalevederlag x dagsværdi af service / dagsværdi (480 x 50 / 500)

 
48

Bil:
Aftalevederlag x dagsværdi af varen / dagsværdi (480 x 450 / 500)

 
 432

Allokeret vederlag i alt  480

Efter residualmetoden opgøres dagsværdien af de ikke-leverede elementer 
i salgsaftalen. Forskellen mellem vederlaget og dagsværdien af de ikke-
leverede ydelser allokeres til de leverede delelementer. Konsekvensen er 
derfor, at dagsværdien af de ikke-leverede elementer udskydes til senere 
indregning som omsætning. 

Allokering af aftalevederlaget efter residualmetoden opgøres således:

t .kr .

Serviceaftale:
Dagsværdien af den ikke-leverede serviceaftale

 
50

Bil:
Samlet vederlag fratrukket dagsværdien af ikke-leverede ydelser

 
 430

Allokeret vederlag i alt  480

Det er ikke muligt at allokere vederlaget efter den omvendte residualme-
tode, hvor de leverede delelementer indregnes til dagsværdi, og forskellen 
mellem salgsvederlaget og dagsværdien af de leverede delelementer allo-
keres til de ikke-leverede delelementer.

Valg af metode for allokering af dagsværdi er et valg af regnskabspraksis, 
der fremadrettet skal anvendes konsistent. Metodevalget skal beskrives i 
redegørelsen for anvendt regnskabspraksis. 

Den relative 
 dagsværdimetode

Residualmetode

Den omvendte 
 residual metode  
kan ikke anvendes
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En særlig udfordring vedrørende allokering af vederlag til salgstransaktio-
ner relaterer sig til loyalitetsprogrammer, som fx tildeling af bonuspoint 
eller tildeling af ekstra varer og tjenesteydelser eller særlige rabatordnin-
ger i forbindelse med indgåelse af en salgstransaktion. Et eksempel på 
dette kan være udstedelse af et rabatkort til en kaffebar, hvor der fx ydes en 
gratis kop kaffe, når kunden har købt et vist antal kopper kaffe til fuld pris. 
Udfordringerne omkring regnskabsmæssig behandling af loyalitetspro-
grammer koncentrerer sig primært om korrekt indtægtsførsel af salgs-
transaktioner, herunder at den sælgende virksomhed med loyalitetspro-
grammer forpligter sig til senere levering af varer eller tjenesteydelser 
enten gratis eller med væsentlige rabatter i forhold til normal pris. Det er 
vigtigt, at virksomheden er opmærksom på disse udskudte leveringsforplig-
telser. En særlig udfordring for simple loyalitetsprogrammer kan være at 
skabe overblik over, hvilke forpligtelser virksomheden har til levering af 
senere gratis eller nedsatte ydelser. 

Erhvervsstyrelsen har på en konkret forespørgsel udtalt, at principperne i 
IFRIC 13, som er et fortolkningsbidrag til IAS 18, ligeledes finder tilsva-
rende anvendelse under loven for væsentlige loyalitetsprogrammer. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, når den indtægtsskabende akti-
vitet er gennemført og indregningskriterierne er opfyldt. 

Herunder skal både de generelle kriterier for indregning, jf. nedenfor, og de 
specifikke kriterier i nedenstående afsnit om salg af varer, salg af tjeneste-
ydelser samt renter, royalties og udbytte være opfyldt. 

De generelle kriterier for indregning af indtægter omfatter:
• Indtægten kan måles pålideligt.
• Det er på indregningstidspunktet sandsynligt, at økonomiske fordele 

forbundet med transaktionen vil tilgå den sælgende virksomhed.

Først når den indtægtsskabende aktivitet er gennemført, og alle indreg-
ningskriterierne er opfyldt, kan indtægten indregnes i resultatopgørelsen. 

For alle kategorier af indtægter gælder endvidere, at der også skal foreligge 
dokumentation på indtægtens eksistens. 

29 .4 Salg af varer
Varer omfatter varer produceret af virksomheden selv eller købt af virk-
somheden med henblik på videresalg. 

Omsætning fra salg af varer skal indregnes, når ovenstående generelle kri-
terier for indregning af indtægter er opfyldt, og derudover når:
• Omkostninger, der er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med 

transaktionen, kan måles pålideligt.

Loyalitetsprogrammer

Trin 3  
Indregning af omsætning

Generelle indregnings— 
kriterier

Salg af varer

Specifikke indregnings— 
kriterier ved salg af varer
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• Virksomheden har overført de væsentligste risici og fordele tilknyttet 
ejendomsretten over varerne til køber.

• Virksomheden hverken bibeholder sit fortsatte ledelsesmæssige enga-
gement, som sædvanligvis er forbundet med ejendomsretten, eller den 
effektive kontrol over de solgte varer.

Leveringen af en vare er den indtægtsskabende aktivitet i relation til salg af 
varer. Når de to sidstnævnte kriterier ovenfor er opfyldt, betragtes varen 
som leveret. Der skal derfor foretages en vurdering af, hvornår de væsent-
ligste risici og fordele overgår til køber. I praksis sker det ofte i forbindelse 
med den fysiske levering af varer, fx som ved detailsalg. 

I praksis sker vurdering af risikoovergang ved salg af varer som oftest ud fra 
de aftalte leveringsbetingelser i salgsaftalen. De fleste salgs aftaler tager 
udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser, som fx Incoterms 
2020®, til at fastlægge, hvornår der sker risikoovergang, hvem der betaler 
transporten, og hvem der tegner forsikring m.v. i salgstransaktionen. 

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate præciserer, at 
aftaler om levering af både varer og tjenesteydelser, der ikke opfylder defi-
nitionen på en entreprisekontrakt, skal behandles som en aftale om salg af 
varer. 

IFRIC 15 præciserer endvidere, at der under særlige forudsætninger kan 
ske en kontinuerlig opfyldelse af kriterierne for salg af varer, hvormed 
betingelserne for indregning ved salg af varer anses for at være opfyldt på 
kontinuerlig basis, og overdragelse af kontrollen til køber sker i takt med 
arbejdets udførelse. 

Således skal de væsentligste risici og fordele tilknyttet ejendomsretten 
samt den effektive kontrol kontinuerligt overgå til køber i takt med arbej-
dets udførelse, mens sælger ikke må bibeholde sit fortsatte ledelsesmæs-
sige engagement over de pågældende varer. 

 En montør har indgået en aftale om levering af loftsplader til mon-
tering på et større byggeprojekt, hvor loftspladerne kontinuerligt 
tilpasses og monteres i bygningen, uden at aftalen derved opfylder 
defini tionen på en entreprisekontrakt. Idet loftpladerne kontinuer-
ligt monteres på byggeriet, antages det, at kontrol, risici og fordele 
overføres til køber, i takt med at monteringen udføres, da køber her-
ved ikke kan tilbagelevere de monterede loftsplader.

Opfyldes betingelserne for indregning ved salg af varer kontinuerligt, skal 
produktionsmetoden anvendes. IFRIC 15 henviser til indregning efter 
IAS 11 Construction Contracts. For yderligere om indregning efter produk-
tionsmetoden henvises derfor til kapitel 30 Entreprisekontrakter – IAS 11. 

Incoterms 2020®

Kontinuerlig opfyldelse  
af kriterierne for salg  
af varer

EKSEMPEL 
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Omsætning fra salgsaftaler, der opfylder definitionen på en entreprisekon-
trakt, skal indregnes efter produktionsmetoden.

Salgsaftaler, der relaterer sig til opførelse af en ejendom, men som ikke 
opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, og som ikke omfatter leve-
ring af varer, vil være en aftale om levering af tjenesteydelser. Omsætning 
fra salg af tjenesteydelser indregnes efter produktionsmetoden. 

Salgsaftaler, der relaterer sig til opførelse af ejendom, men ikke opfylder 
definitionen på en entreprisekontrakt, og som ikke omfatter levering af tje-
nesteydelser, er en aftale om salg af varer. 

Aftaler om salg af varer, hvor betingelserne for indregning ved salg af varer 
ikke opfyldes kontinuerligt, indregnes efter salgsmetoden. Modsat, hvis 
betingelserne for indregning af salg af varer opfyldes kontinuerligt, indreg-
nes efter produktionsmetoden. 

Figuren illustrerer, i hvilke tilfælde produktionsmetoden og salgs metoden 
skal anvendes ved indregning af indtægter.

Indregning af omsætning 

Produktionsmetoden

Entreprisekontrakt?

Udgør salg af varer 
en del af aftalen?

Salg af varer

IAS 11 Entreprisekontrakter

IAS 18 Tjenesteydelser

Kriterierne for salg af varer  
opfyldes på kontinuerlig basis?

Salgsmetoden

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

For salgsaftaler, der omfatter flere leverancer, skal der vurderes, om disse 
leverancer skal behandles særskilt, eller om de skal anses som sammen-
hængende leverancer, jf. ovenfor.

I tilfælde, hvor den sælgende virksomhed ved en salgstransaktion bibehol-
der væsent lige risici tilknyttet ejendomsretten eller en ledelsesmæssig kon-
trol, udgør transaktionen ikke et salg, og der skal derfor ikke indregnes en 
indtægt i resultatopgørelsen, før alle væsentlige fordele og risici og/eller 
den ledelsesmæssige kontrol er overgået til køber. 

Indregningsmetoder  
for de forskellige  
typer salgsaftaler

Illustration af hvilke trans-
aktioner, der  indregnes 
efter hvilke metoder

Ingen indregning af salg
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Følgende er eksempler på transaktioner, hvor et salg ikke indregnes, når:
• Virksomheden har en forpligtelse til at sikre, at varernes ydeevne er til-

fredsstillende ud over almindelige garantibestemmelser.
• Virksomheden indgår en kommissionsaftale, dvs. hvor salget er betin-

get af købers videresalg af de pågældende varer, og hvor risikoen på 
varerne fortsat er sælgers.

• Levering omfatter installation, og installationen udgør en væsentlig del 
af kontrakten, som sælger på balancedagen endnu ikke har opfyldt.

• Køber har ret til at ophæve købet med henvisning til en i salgskontrak-
ten specificeret årsag, og virksomheden ikke kan vurdere sandsynlighe-
den for tilbagelevering.

Når der ved gennemførelse af et salg samtidig indgås en aftale om tilbage-
køb efter en fastlagt periode, skal salget og tilbagekøbet vurderes under ét 
for at sikre en korrekt regnskabsmæssig behandling af transaktionerne. 

I praksis ses ofte aktiver, der sælges til et leasingselskab. Sælger modtager 
det fulde salgsbeløb fra leasingselskabet, der leaser aktivet ud til en tredje-
mand. Sælger forpligter sig i visse tilfælde over for leasingselskabet til at 
købe aktivet tilbage, når leasingtager afleverer aktivet til leasingselskabet 
efter endt leasingperiode. Den regnskabsmæssige behandling afhænger af, 
om de væsentligste fordele og risici vurderes at være overgået til køber. 

Til brug for denne vurdering anvendes kriterierne for leasingklassifikation, 
som er beskrevet i kapitel 34 Leasing – IAS 17. Punkter, som kan være 
væsentlige at vurdere, vil være om:
• Nutidsværdien af salgsbeløbet med fradrag af tilbagekøbsværdi dækker 

den væsentligste del af aktivets dagsværdi.
• Tiden mellem salg og tilbagekøb dækker den væsentligste del af akti-

vets økonomiske levetid.
• Tilbagekøbsværdien vurderes at være fordelagtig for enten sælger eller 

køber. 

Hvis transaktionen opfylder kriterierne for finansiel leasing, indregnes et 
salg. 

Hvis transaktionen opfylder kriterierne for operationel leasing, vil det 
solgte aktiv risikomæssigt og regnskabsmæssigt forblive indregnet i sæl-
gers balance, og i stedet skal der indregnes en lejeindtægt over perioden 
frem til tilbagekøbsforpligtelsen udnyttes.

I en salgstransaktion, hvor sælger opnår en option til at tilbagekøbe aktivet, 
skal salget og optionen ligeledes vurderes samlet for at vurdere den kor-
rekte regnskabsmæssige behandling. 

I praksis vil sælger ofte have overdraget de væsentligste risici, der er rela-
teret til det solgte aktiv, men sælger opnår den fordel, der ligger i at have 

Eksempler på salg  
med betingelser

Salg med tilbage-
købsforpligtelse 

Finansiel leasing = salg

Operationel leasing =  
finansiering

Salg med tilbagekøbs-
option
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muligheden for at tilbagekøbe aktivet, hvis tilbagekøbsprisen er fordelagtig 
i forhold til aktivets dagsværdi. 

Det vil derfor være nødvendigt at se på aftalernes forudsætninger og øko-
nomi for at kunne fastlægge, om transaktionen regnskabsmæssigt skal ind-
regnes som et salg (finansiel leasing) eller som et finansieringsarrangement 
(operationel leasing). Hvis den økonomiske fordel ved tilbagekøbsoptionen 
vurderes at være væsentlig, kan et salg ikke indregnes før udløbet af optio-
nens løbetid. 

Giver optionen ret til tilbagekøb til dagsværdien på tilbagekøbstidspunktet, 
vil hverken køber eller sælger på forhånd have nogen holdning til, om opti-
onen vil blive udnyttet eller ikke. Som udgangspunkt bibeholder sælger 
hverken fordele eller risici i forhold til udsving i aktivets dagsværdi på tids-
punktet for optionens udløb, og et salg kan derfor indregnes i resultatopgø-
relsen.

Bibeholder virksomheden kun uvæsentlige risici tilknyttet ejendomsretten, 
udgør transaktionen et salg, som skal indregnes i resultat op gø relsen. 

 Det kan være salg med ejendomsforbehold og salg med ombyt-
nings- eller returneringsret. I sådanne tilfælde indregnes omsætnin-
gen på salgstidspunktet, forudsat at sælger pålideligt kan skønne 
over omfanget af fremtidige ombytninger eller returneringer. Sæl-
ger kan dog kun indregne den andel af omsætningen, der forventes 
realiseret, og en udskudt indtægt svarende til forventede returne-
ringer baseret på tidligere erfaringer og andre relevante faktorer.

Kravet om, at det skal være sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå virk-
somheden, før der kan ske indregning, betyder, at det skal være sandsyn-
ligt, at køber er betalingsdygtig, og at eventuelle andre forhold, som kan 
give anledning til usikkerhed for modtagelse af betaling, ophører. IAS 18 
giver et eksempel på andre forhold, som kan give anledning til usikkerhed i 
form af en betaling fra køber i et fremmed land, hvor det pågældende lands 
regering standser transaktioner til andre lande. I dette tilfælde vil indtæg-
ten først kunne indregnes, når betalingen frigives. 

Er det usandsynligt, at en virksomhed vil modtage betaling for en indtægt, 
som på et tidligere tidspunkt er indregnet, så skal den andel, der vurderes 
ikke at kunne inddrives, indregnes som en omkostning og ikke modregnes i 
nettoomsætningen. 

29 .5 Salg af tjenesteydelser
Levering af tjenesteydelser omfatter virksomhedens udførelse af en aftalt 
opgave, som leveres inden for en eller flere regnskabsperioder. Tjeneste-
ydelser omfatter eksempelvis kontrakter om advokat-, revi sions- og rådgiv-
ningsopgaver samt serviceydelser. 

Salg med  
uvæsentlige risici

EKSEMPEL 

Økonomiske fordele  
vil tilgå sælger

Salg af tjenesteydelser
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Omsætning fra salg af tjenesteydelser skal indregnes i resultatopgørelsen, 
når de generelle kriterier for indregning er opfyldt, jf. afsnit 29.3, og når:
• Færdiggørelsesgraden kan opgøres pålideligt.
• Omkostninger, der er afholdt eller vil blive afholdt i forbindelse med 

transaktionen, kan opgøres pålideligt.  Omsætningen skal opgøres til 
salgsværdien af det udførte arbejde (produktionsmetoden) og skal såle-
des indregnes i takt med udførelsen af den aftalte opgave, hvilket udgør 
den indtægtsskabende aktivitet i relation til salg af tjenesteydelser. 

Virksomheder i regnskabsklasse B behøver ikke at indregne omsætning fra 
salg af tjenesteydelser efter produktionsmetoden, men kan i stedet anvende 
salgs metoden (leveringskriteriet). For yderligere beskrivelse af salgsmeto-
den henvises til afsnit 29.4.

I de tilfælde, hvor indregning af tjenesteydelser efter salgsmetoden fører til, 
at årsregnskabet ikke bliver retvisende, vil en virksomhed i  regnskabsklasse 
B dog være forpligtet til at anvende produktionsmetoden for at opfylde 
lovens grundlæggende krav. 

Derfor kan det efter EY’s opfattelse være nødvendigt for en virksomhed i 
regnskabsklasse B, der har væsentlige tjenesteydelser, at måle disse kon-
trakter efter produktionsmetoden for at opnå et ret visende billede. 

Færdiggørelsesgraden kan opgøres på flere måder, afhængig af  hvilken 
metode der er mest pålidelig i den konkrete situation. 

Følgende metoder kan anvendes til opgørelse af færdiggørelsesgrad:
• Vurdering af stadiet for det udførte arbejde.
• Forholdet mellem omkostninger afholdt til dato og de totale kalkulerede 

omkostninger, som kan henføres til arbejdet.
• Forholdet mellem de indsatte ressourcer (arbejdstimer, mængder og 

lignende) til dato og de totale kalkulerede ressourcer for arbejdet.

Vurdering af stadiet for det udførte arbejde kan foretages på baggrund af 
forskellige opgørelser. Vurderingen kan eksempelvis foretages på bag-
grund af en opgørelse over afsluttede delaktiver, som en samlet kontrakt 
kan opdeles i, eller som en kombination af flere af de ovenstående metoder. 
Det vigtigste er, at den metode, der anvendes, er den, der bedst muligt er 
udtryk for, hvor stor en andel af det samlede arbejde der er færdigt. 

Udføres ydelser et ikke-specificeret antal gange over en fastsat  periode, 
skal indtægten indregnes lineært over aftaleperioden, medmindre en 
anden metode bedre udtrykker færdiggørelsesgraden. Er en del af den 
samlede ydelse mere signifikant end de øvrige, så udsættes indregningen, 
indtil den mere signifikante ydelse er udført.

Specifikt indregnings-
kriterie ved salg  
af tjenesteydelser

Undtagelse for 
 regnskabsklasse B

Fortsat krav om  
 retvisende billede

Som vi ser det

Opgørelse af 
 færdiggørelsesgraden
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Opgørelse af færdiggørelsesgrad i overensstemmelse med produk tions-
metoden forudsætter normalt, at virksomheden har effektive budget-, regi-
strerings- og rapporteringssystemer. 

En virksomhed vil typisk først kunne udarbejde en pålidelig opgørelse, når 
den med de øvrige parter i aftalen har indgået aftale om: 
• De involverede parters rettigheder i relation til den service, som skal 

henholdsvis leveres og modtages.
• Vederlaget.
• Øvrige betingelser og vilkår.

Salgsværdien af en tjenesteydelse vil i de indledende faser i nogle tilfælde 
ikke kunne opgøres pålideligt. Der kan ikke indregnes en fortjeneste på 
sådanne projekter, før salgsværdien kan opgøres pålideligt. Ofte vil det 
være sandsynligt, at virksomheden i denne fase af forløbet som minimum 
vil få dækket de påløbne omkostninger. Er dette tilfældet, indregnes en 
omsætning svarende til de afholdte omkostninger. Er det imidlertid ikke 
sandsynligt, at de påløbne omkostninger bliver dækket, indregnes ingen 
omsætning.

Hvis kontrakten om levering af en tjenesteydelse vurderes at være tabs-
givende, skal det estimerede tab indregnes straks i resultatopgørelsen. Se 
yderligere omtale i afsnit 26.6 Særligt om tabsgivende kontrakter.

For yderligere om anvendelse af produktionsmetoden henvises til kapitel 30 
Entreprisekontrakter – IAS 11.

29 .6 Renter, royalties og udbytter
Indtægter, der hidrører fra andres anvendelse af virksomhedens aktiver 
(brugsret), indregnes som renter, licenser, royalties eller udbytte. Indtæg-
terne indregnes, når de generelle kriterier er opfyldt, jf. afsnit 29.3, og når 
den indtægtsskabende aktivitet finder sted.

Den indtægtsskabende aktivitet udgøres af selve udnyttelsen af virksomhe-
dens aktiv, mens grundlaget for, hvornår virksomheden opnår ret til indreg-
ning, er forskelligt for renter, royalties og udbytter. 

Renteindtægter opnås på baggrund af investering i et finansielt aktiv. 
Rente indtægten indregnes efter periodiseringsprincippet under hensyn-
tagen til den effektive rente af aktivet. For yderligere om indregning af ren-
ter henvises til kapitel 20 Finansielle aktiver.

Licenser og royalties hidrører fra andres anvendelse af eksempelvis virk-
som hedens varemærker, patenter, software, musikcopyrights, origi nal ind-
spil ninger og spillefilm. 

Manglende pålidelig måling

Tabsgivende  
kontrakter

Renter

Licenser og royalties
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Om licens- og royaltyindtæger skal indregnes som salg af varer, eller om der 
alene overdrages en tidsbegrænset brugsret til et aktiv, afhænger af den 
konkrete aftale, og hvilke forpligtelser licensgiveren påtager sig. 

Et salg af en licens, fx et softwareprodukt, der kan anvendes ”as is” i en tids-
ubegrænset periode, kan ofte indregnes som salg af varer. Modsætningsvis 
vil en aftale om tidsbegrænset brugsret til et softwareprodukt kunne anses 
som udleje, hvor indtægten, uanset betalingsform og -tidspunkt, skal perio-
diseres over aftaleperioden. I situationer, hvor software alene stilles til 
rådighed, fx via en server, og hvor licensgiver er forpligtet til løbende at 
stille opdateringer af produktet til licenstagers rådighed, bliver indikatio-
nerne for ”udlejning” endnu tydeligere. Afgørende er, om sælger har over-
draget de væsentligste fordele og risici. 

Ved sondring mellem salg eller udlejning af brugsret kan følgende kriterier 
lægges til grund, hvor en aftale skal behandles som salg af varer, når: 
• Rettigheden til aktivet er overdraget til licenstageren mod et fast beløb 

eller en ikke-refunderbar garanti.
•  Aftalen er uopsigelig.
• Licenstageren kan frit udnytte brugsretten til aktivet, dvs. licensgiveren 

ikke opretholder ledelsesmæssig kontrol.
• Licensgiveren ikke har væsentlige resterende forpligtelser, der løbende 

skal opfyldes. 

Udbytter opnås på baggrund af investering i andre virksomheder. Udbytter 
indregnes, når kapitalejerens ret til at modtage betaling er besluttet, hvilket 
typisk vil være, når udbyttet er vedtaget på generalforsamlingen eller ved 
ekstraordinært udbytte, når det øverste ledelsesorgan baseret på en 
bemyndigelse fra generalforsamlingen, beslutter at udlodde ekstraordi-
nært udbytte. 

For kapitalandele, der måles efter den indre værdis metode, fragår udbytte 
den regnskabsmæssige indre værdi af kapitalandelene, når udbyttet er 
besluttet. Herudover kan udbytte passere fra de nederste dattervirksomhe-
der i en koncern til den øverste modervirksomhed på ét år efter et samtidig-
hedsprincip. 

For yderligere om indregning af udbytter fra kapitalandele i dattervirksom-
heder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og joint ventures henvi-
ses til kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, asso
cierede virksomheder og fællesledede arrangementer. 

29 .7 Måling af indtægter
Indtægter skal måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag, hvor 
dagsværdien tilsvarer salgsværdien. Ved salg af varer og tjenesteydelser 
reduceres omsætningen med moms og andre direkte skatter og afgifter 

Salg eller overdragelse  
af brugsret i en 
 tidsbegrænset periode

Udbytte

Dagsværdi
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samt pris-, mængde- og kontantrabatter ydet af virksomheden (nettoom-
sætning).

I nogle tilfælde yder sælger henstand med betaling, hvilket kan medføre, at 
dagsværdien af vederlaget er mindre end salgsfakturaens nominelle værdi. 
Er der i realiteten tale om en særskilt finansieringstransaktion, skal dags-
værdien opgøres som nutidsværdien af de fremtidige indbetalinger, dog 
kun hvis dette har en væsentlig effekt på måling af indtægten. Forskellen 
mellem salgstransaktionens dags værdi og nominel værdi skal i så fald efter-
følgende indregnes som finansielle indtægter over perioden for udskudt 
betaling, mens tilgodehavender fra salg i balancen efterfølgende måles til 
amortiseret kostpris. 

Byttetransaktioner, hvor varer eller tjenesteydelser ombyttes eller udveks-
les med varer eller tjenesteydelser af samme art og værdi, betragtes ikke 
som indtægtsskabende transaktioner og skal derfor ikke indregnes som 
indtægt. 

Leveres varer eller tjenesteydelser derimod for ikke-tilsvarende varer eller 
tjenesteydelser, betragtes udvekslingen som en indtægtsskabende trans-
aktion. Indtægten opgøres her til dagsværdien af de modtagne varer regu-
leret for en eventuel kontant betaling. Når dags værdien af modtagne varer 
eller tjenesteydelser ikke kan måles pålide ligt, måles indtægten til dagsvær-
dien af afgivne varer eller tjenesteydel ser reguleret for eventuelle mod-
tagne eller betalte likvider.

Indtægtsskabende transaktioner omfatter også situationer, hvor bytte-
handlen ikke nødvendigvis er tydelig, eksempelvis i tilfælde, hvor et aktiv 
sælges til en mindre pris, mod at en ydelse modtages gratis eller til en 
værdi, der afviger fra normal dagsværdi. 

29 .8 Præsentation og oplysninger
Som hovedregel skal indtægter indregnes brutto i resultatopgørelsen. En 
undtagelse er, hvis en virksomhed optræder som agent og ikke reelt påta-
ger sig risici m.v. i forbindelse med salgstransaktionen. 

I et samhandelsforhold, hvor en tredjepart alene varetager formidling af en 
vare eller tjenesteydelse og opkrævning af betaling fra kunden på vegne af 
sælger, kan der være tale om et agent-principalforhold. Om der er tale om 
et agent-principalforhold er baseret på en overordnet vurdering af risici og 
ansvar. 

Indikationer på, om en virksomhed optræder som agent eller principal, skal 
vurderes ud fra en helhedsbetragtning. 

Lang kredittid  
uden renteberegning
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Indikationer på, at en virksomhed optræder som principal, er: 
• Virksomheden er ansvarlig for at levere varen eller ydelsen til slutbru-

ger og er ansvarlig for opfyldelse af ordren. 
• Virksomheden har ejendomsretten over varerne.
• Virksomheden har væsentlige risici og fordele knyttet til ejendomsret-

ten, her under kreditrisiko for det samlede tilgodehavende hos slutbru-
geren, risiko for varens undergang når ejendomsretten består før eller 
under levering eller efter varen eventuelt er returneret.

• Virksomheden kan fastsætte prisen på varerne eller ydelserne.
• Virksomheden selv varetager tilpasningen af produktet eller leverer en 

del af ydelsen.
• Virksomheden selv kan vælge en leverandør til at udføre en ordre.
• Virksomheden er involveret i specifikationen af varen eller ydelsen.

Indikationer på, at en virksomhed optræder som agent, kan være, at virk-
somheden modtager en ydelse i form af en provision eller en kommission, 
som er fastsat enten som et fast beløb eller en procent af værdien af den 
underliggende vare eller ydelse, der leveres af princi palen.

Hvor prisstrukturen i aftalen medfører en tæt sammenhæng mellem virk-
somhedens indtægter og omkostninger, kan dette indikere, at virksomhe-
den reelt ikke har nogen risiko i relation til de indgåede omkostninger og 
derfor optræder som agent. 

En agent skal som nettoomsætning alene indregne nettobeløbet, som er 
den kommission eller provision, der opnås fra en handel, og eventuelle 
andre beløb, som agenten opkræver for principalen eller andre parter, hvor 
agenten fremstår som en primær part i salgstransaktionen. 

Det beløb, som agenten opkræver fra kunden og videresender til principa-
len, uden agenten har indflydelse på beløbets størrelse, skal ikke indregnes 
i agentens nettoomsætning. 

Principalen skal indregne salgstransaktionen brutto efter hovedreglen. 
Afgivne kommissioner og provisioner, der er betalt til agenten, skal indreg-
nes som en omkostning.

Beløb, som opkræves fra kunder på vegne af en tredjepart, skal indregnes i 
balancen som en forpligtelse, indtil afvikling foretages, og skal ikke indreg-
nes i resultatopgørelsen. Et eksempel på dette er fx salgs moms. 

Eksempelvis er det i koncernforhold ikke ualmindeligt, at en virksomhed i 
koncernen afholder omkostninger på vegne af en tilknyttet virksomhed, 
hvor omkostningerne er relateret til den tilknyttede virksomheds aktivitet. 
For den virksomhed, der i første omgang betaler for omkostningen, udgør 
transaktionen et udlæg, der ikke skal indregnes i resultatopgørelsen, men i 
stedet som et tilgodehavende hos den tilknyttede virksomhed. 

Agent eller principal

Beløb der opkræves på 
vegne af tredjepart

Udlæg 
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I anvendt regnskabspraksis skal der i beskrivelsen af nettoomsætningen 
redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag for indtægter, specifi-
ceret på typer af indtægter. Kravet gælder, uanset om virksomheden har 
valgt at sammendrage resultatopgørelsen eller ikke, jf. § 32. 

Virksomheden skal i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis op lyse føl-
gende:
• Metoder, der ligger til grund for indregning af indtægter, herunder rede-

gørelse for hver væsentlig type af indtægtsskabende trans aktion.
• Metode for opgørelse af færdiggørelsesgrad vedrørende tjenesteydel-

ser.

Herudover skal virksomheden bl.a. oplyse følgende:
• Består en kontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser af flere ele-

menter (såsom salg af varer og efterfølgende tjenesteydelser), skal der 
redegøres for den regnskabsmæssige behandling af hvert element.

• Anvendt regnskabspraksis for måling af returneringer.
• Anvendt regnskabspraksis for loyalitetsprogrammer. 

I lovens skemaer for resultatopgørelsen indgår følgende arabertals poster 
med relation til indtægter:
• Nettoomsætning
• Andre driftsindtægter
• Indtægter af kapitalandele
• Finansielle indtægter.

Posterne kan opdeles eller nye poster kan tilføjes, hvis deres indhold ikke er 
dækket af de eksisterende poster. Det kunne eksempelvis være relevant, 
hvis en virksomhed har både salg af varer og salg af tjene steydelser, hvor 
indtægtsmetoden kan være forskellig. Alternativt kan en specifikation af 
nettoomsætningen være relevant i noterne.

For virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) er der mulighed for at 
sammendrage visse poster. Se afsnit 28.2 Mulighed for sammendrag af 
visse poster i resultatopgørelsen.

Transaktionerne i virksomhedens drift kan hidrøre fra primære og sekun-
dære aktiviteter. 

Primære aktiviteter er virksomhedens kerneaktiviteter, som danner grund-
laget for virksomhedens eksistens og bl.a. dækker virksom hedens formål i 
henhold til vedtægterne. Typisk står de primære aktiviteter for en væsent-
lig del af virksomhedens transaktioner og er derfor af stor økonomisk 
betydning. Indtægter fra virksomhedens pri mære aktiviteter indregnes i 
nettoomsætningen.

Anvendt  regnskabs praksis,  
§ 53

Lovens skemakrav

Primære og sekundære 
aktiviteter
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Sekundære aktiviteter er virksomhedens øvrige aktiviteter, der ofte i prak-
sis fungerer som hjælpeaktiviteter for de primære aktiviteter. Eksempelvis 
vil sekundære aktiviteter i en produktionsvirksomhed være salg af langfri-
stede aktiver, kantinedrift og HR-funktioner. Sekundære aktiviteter står 
også for en mindre del af virksomhedens transaktioner og er dermed af 
mindre økonomisk betydning. Indtægter fra sekundære aktiviteter klassifi-
ceres typisk som andre driftsindtægter. 

Indtægter af kapitalandele er ikke omtalt i dette kapitel. Der henvises i ste-
det til kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, asso
cierede virksomheder og fællesledede arrangementer.

Finansielle indtægter er heller ikke omtalt i dette kapitel. Der henvises i ste-
det til kapitel 33 Finansielle poster.

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D skal angive nettoomsætnin-
gens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder, hvis disse afviger 
indbyrdes. Se afsnit 37.2 Segmentoplysninger for yderligere om dette 
oplysningskrav.

Ud over ovenstående oplysningskrav vil ledelsesberetningen oftest også 
omfatte en omtale af indtægter, eksempelvis i forbindelse med redegørel-
sen for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, men 
også hvis der har været usikkerhed ved indregning og måling af indtægter, 
eller der har været usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregning 
eller måling af indtægter. 

29 .9 Eksempler 
Efterfølgende eksempler på indregning af indtægter er et uddrag fra appen-
diks til den nu ophævede IAS 18 Revenue. Eksemplerne fokuserer på speci-
fikke aspekter af transaktionerne og er derfor ikke en fuldstændig diskus-
sion af alle relevante faktorer og aspekter, der kan have indflydelse på ind-
regningen. Det forudsættes i eksemplerne, at indtægten kan måles pålide-
ligt, at det er sandsynligt, at betaling vil finde sted, at omkostningerne kan 
måles pålideligt, og at der foreligger dokumentation for, at der er en ind-
tægt.

Eksempel 1 – Salg med fakturering til senere levering
Salg med fakturering til senere levering (bill and hold sales), hvor levering 
udskydes på købers anmodning, men hvor ejendomsretten overgår til 
køber, og denne accepterer fakturering.

Omsætning indregnes, når ejendomsretten overgår til køber, forudsat at
• det er sandsynligt, at levering vil ske.
• varen er disponibel, identificeret og klar til levering til køber på det tids-

punkt, hvor salget indregnes.
• køber specifikt bekræfter instruktion om udskudt levering. 

§ 96, stk. 1

§§ 76 a og 99

Salg af varer
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• de sædvanlige betalingsbetingelser er gældende. 

Omsætning indregnes ikke, når der blot foreligger en intention om at 
anskaffe eller producere varerne i tide til levering. 

Eksempel 2 – Varer med betinget levering
• Installation og inspektion.
 Omsætning indregnes normalt, når køber accepterer levering, og instal-

lation og inspektion er fuldført. Dog indregnes omsætning straks efter 
købers accept af levering, når
– installationsprocessen er enkel, eksempelvis installation af et 

fabrikstestet fjernsyn, som kun kræver, at apparatet pakkes ud og 
tilsluttes strømstik og antenne, eller 

– inspektionen udelukkende foretages til endelig fastsættelse af kon-
traktsummen, eksempelvis levering af jernmalm, sukker eller soja-
bønner.

• Ved godkendelse, når køber har forhandlet sig til en begrænset retur-
ret. 

 Hvis der foreligger usikkerhed om muligheden for tilbagelevering, ind-
regnes omsætning, når leveringen formelt er godkendt af køber, eller 
varerne er blevet leveret og tidsfristen for returnering er udløbet.

• Konsignationssalg, hvor modtager (køber) påtager sig at sælge varer ne 
på vegne af afsender (sælger). 

 Omsætning indregnes af afsender, når modtager har solgt varerne til 
tredjepart. 

• Salg pr. efterkrav.
 Omsætning indregnes, når levering sker, og kontanter modtages af sæl-

ger eller dennes agent.

Eksempel 3 – Tilsidesættelsessalg, hvor varerne først leveres, når 
køber foretager den sidste af en række betalinger
Omsætning fra sådanne salg indregnes, når varerne leveres. Når erfarin-
gen viser, at de fleste salg fuldendes, kan omsætningen dog indregnes, når 
et væsentligt depositum modtages, forudsat at varerne er disponible, iden-
tificeret og klar til levering til køber.

Eksempel 4 – Salgs og tilbagekøbsaftaler
Salgs- og tilbagekøbsaftaler, hvor sælger samtidig indvilger i at til bagekøbe 
de samme varer på et senere tidspunkt, eller hvor sælger har en call-option 
på tilbagekøb, eller køber har en put-option på at kræve sælgers tilbagekøb 
af varerne. 

Aftalens vilkår skal analyseres for at fastslå, om sælger i al væsentlighed 
har overført alle risici og fordele tilknyttet ejendomsretten til køber, og om 
indtægten derfor kan indregnes. Når sælger har bibeholdt risici og afkast 
tilknyttet ejendomsretten, selv om den juridiske ejendomsret er overgået til 
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køber, anses transaktionen for en opera tionel leasingaftale/finansierings-
ordning og medfører ikke indregning af omsætning. 

Hvorvidt et salg med tilbagekøbsforpligtelse kan indregnes som netto-
omsætning skal vurderes ud fra indikatorerne, der anvendes til klassifika-
tion af leasingaftaler. Se mere herom i kapitel 34 Leasing. 

Opfylder aftalen kriterierne for finansiel leasing, anses varerne for solgt og 
salget kan derved indregnes i resultatopgørelsen. Derudover skal der frem 
til tidspunktet for aftalt tilbagekøb tages hensyn til kravene om hensættelse 
til tabsgivende kontrakter, som er omtalt i afsnit 26.6 Særligt om tabsgi
vende kontrakter. Hvis sælger har tilbudt at tilbagekøbe varer til en højere 
pris end varernes dagsværdi på tidspunktet for til bagekøb, skal forskellen 
indregnes som hensat forpligtelse.

Opfylder aftalens indhold derimod kriterierne for operationel leasing, skal 
varerne regnskabsmæssigt anses som udlånte aktiver. Aktiver forbliver 
derfor indregnet i sælgers balance og afskrives over den økonomiske brugs-
tid under hensyntagen til eventuel restværdi på tidspunktet for tilbagekøb. 
Den udstedte faktura ved salg indregnes som en periodiseringspost i balan-
cen og indregnes over udlånsperioden. 

Eksempel 5 – Salg til mellemled
Salg til mellemled, eksempelvis distributører, forhandlere eller andre med 
videresalg for øje. 

Omsætning fra sådanne salg indregnes generelt, når risici og fordele til-
knyttet ejendomsretten er overgået. Når køber (distributør) i realiteten 
optræder som agent, behandles salget dog som et konsigna tionssalg.

Eksempel 6 – Abonnementer på publikationer og lignende varer
Hvor de omfattede varer har lignende værdi i hver tidsperiode, indregnes 
omsætning lineært over den periode, hvor varerne afsendes. Når varerne 
afviger i værdi fra periode til periode, indregnes omsætning på grundlag af 
salgsværdien af den afsendte vare i forhold til den samlede skønnede salgs-
værdi af alle varer dækket af abonnementet. 

Eksempel 7 – Afbetalingssalg, hvor vederlaget modtages i rater
Omsætning opgjort til dagsværdi indregnes på salgstidspunktet. Dagsvær-
dien er nutidsværdien af vederlaget, op gjort ved diskontering af aftalte 
rater med debitors rente inkl. kreditrisiko. Renteelementet indregnes som 
en finansiel indtægt over aftalens løbetid.

Eksempel 8 – Installationshonorar
Installationshonorar indregnes som omsætning med udgangspunkt i instal-
lationens færdiggørelsesgrad, medmindre installationen er tilknyttet salg 

Levering af  tjenesteydelser 
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af varer. I så fald opdeles salgstransaktionen i to kom ponenter. Varerne og 
installationen indregnes hver for sig, når disse leveres.

Eksempel 9 – Servicehonorarer indeholdt i produktets pris
Når et produkts salgspris indeholder et identificerbart beløb for efterføl-
gende service (eksempelvis eftersalgssupport og produktforbedringer ved 
softwaresalg), udskydes dette beløb og indregnes som omsætning i løbet af 
den periode, hvor servicen udføres. Det udskudte beløb er det beløb, som 
vil dække de forventede omkostninger ved tjenesteydelser i henhold til afta-
len, med tillæg af en rimelig fortjeneste på disse tjenesteydelser. 

Eksempel 10 – Reklameprovision
Medieprovision indregnes, når den tilknyttede reklame vises i medierne. 
Produktionsprovision indregnes med udgangspunkt i projektets færdig-
gørelsesgrad. 

Eksempel 11 – Entrehonorarer
Omsætning fra kunstneroptræden, banketter og andre særlige be given-
heder indregnes, når begivenheden sker. Når et abonnement til en række 
begivenheder sælges, allokeres honoraret for hver begivenhed på et grund-
lag, som afspejler omfanget af tjenesteydelser til hver enkelt begivenhed. 

Eksempel 12 – Undervisningshonorarer
Omsætning indregnes over undervisningsperioden.

Eksempel 13 – Indmeldelses, optagelses og medlemskontingent
Indregning af omsætning afhænger af arten af de leverede ydelser. Hvis 
kontingentet kun giver medlemskab, og alle andre tjenesteydelser eller pro-
dukter skal betales separat, eller hvis der er et separat medlemsbidrag, ind-
regnes kontingentet som omsætning, når der ikke foreligger væsentlig usik-
kerhed om dets erholdelighed. Hvis kontingentet berettiger medlemmet til 
tjenesteydelser eller publikationer i løbet af medlemsperioden eller til køb 
af varer eller tjenesteydelser til lavere priser end for ikke-medlemmer, ind-
regnes det på et grundlag, som afspejler tidspunktet for samt arten og vær-
dien af de medlemsfordele, der ydes.

Eksempel 14 – Franchisevederlag
Franchisevederlag kan omfatte levering af indledende eller efterfølgende 
tjenesteydelser, driftsmidler og andre materielle aktiver og knowhow. Der-
for indregnes franchisevederlag som omsætning på et grundlag, som 
afspejler formålet med vederlaget. 

Følgende metoder for indregning af franchisevederlag er hensigtsmæssige:
• Levering af driftsmidler og andre materielle aktiver.

– Beløbet, baseret på dagsværdien af de solgte aktiver, indregnes 
som omsætning, når varerne leveres, eller ejendomsretten overgår.



Kapitel 29 Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 565

• Levering af indledende og efterfølgende tjenesteydelser.
– Vederlag for levering af løbende tjenesteydelser enten som del af 

det oprindelige vederlag eller et separat vederlag, indregnes som 
omsætning, i takt med at tjenesteydelserne leveres. Når det sepa-
rate vederlag ikke dækker omkostningerne til løbende tjenesteydel-
ser med tillæg af et rimeligt overskud, udskydes en del af det oprin-
delige vederlag, som er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne 
til løbende tjenesteydelser og et rimeligt overskud på disse tjeneste-
ydelser, og indregnes som omsætning, i takt med at tjenesteydel-
serne leveres. 

– En franchisegiver kan i henhold til en franchiseaftale være forpligtet 
til at levere driftsmidler, varebeholdninger eller andre materielle 
aktiver til en pris lavere end den, andre skal betale, eller til en pris 
som ikke medfører et rimeligt overskud på sådanne salg. I sådanne 
tilfælde udskydes en del af det oprindelige vederlag, som er til-
strækkeligt til at dække skønnede omkostninger ud over denne pris 
samt give et rimeligt overskud på sådanne salg, og indregnes i løbet 
af den periode, hvor det er sandsynligt, at varerne vil blive solgt til 
franchisetageren. Restbeløbet af det oprindelige vederlag indreg-
nes som omsætning, når alle indledende tjenesteydelser og fran-
chisegivers andre forpligtelser (eksempelvis assistance i forbin-
delse med valg af forretningssted, uddannelse af personale, finan-
siering og markedsføring) i al væsentlighed er opfyldt.

– De indledende tjenesteydelser og andre forpligtelser i henhold til en 
områdefranchiseaftale kan afhænge af antallet af individuelle for-
retninger, der er etableret i området. I dette tilfælde indregnes 
vederlag for indledende tjenesteydelser som omsætning i forhold til 
antallet af forretninger, for hvilke indledende tjenesteydelser i al 
væsentlighed er blevet fuldført. Hvis det oprindelige vederlag 
opkræves over en længere periode, og der foreligger væsentlig 
usikkerhed om inddrivelsen af det fulde vederlag, indregnes veder-
laget, i takt med at kontante betalinger modtages. 

• Løbende franchiseafgift.
– Afgift opkrævet for udnyttelsen af løbende rettigheder i henhold til 

aftalen eller for andre tjenesteydelser i løbet af aftalens løbetid, ind-
regnes som omsætning i takt med, at tjenesteydelserne leveres 
eller rettighederne udnyttes. 

• Agenturtransaktioner.
– Der kan finde transaktioner sted mellem franchisegiver og franchise-

tager, som i realiteten medfører, at franchisegiver hand ler som 
agent for franchisetager. Eksempelvis kan franchisegiver uden for-
tjeneste bestille varer og sørge for levering af dem til franchise-
tager. Sådanne transaktioner medfører ikke omsætning.
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Eksempel 15 – Honorarer for udvikling  
af specialfremstillet software
Honorarer fra udviklingen af specialfremstillet software indregnes som 
omsætning med udgangspunkt i udviklingens færdiggørelsesgrad, her-
under også tjenesteydelser vedrørende supportydelser, der anses som en 
integreret del af det specialfremstillede software. 

Eksempel 16 – Licenser og royalties
Licensindtægter og royalties, der betales for anvendelsen af en virksom-
heds aktiver, indregnes normalt i overensstemmelse med aftalens indhold. 
Rent praktisk kan dette foretages på et lineært grundlag over aftalens løbe-
tid, eksempelvis når licenstager har ret til at anvende en bestemt teknologi 
i en specificeret periode.

Overdragelsen af rettigheder for et fast vederlag eller ikke-refunderbar 
garanti i henhold til en uopsigelig kontrakt, som giver licenstager ret til frit 
at udnytte disse rettigheder, og hvor licensgiver ikke har yderligere forplig-
telser, er i realiteten et salg. Som eksempel herpå kan nævnes en licens-
aftale for anvendelsen af software, hvor licensgiver ikke har nogen forplig-
telser efter levering. 

Et andet eksempel er rettigheder til at vise en spillefilm på markeder, hvor 
licensgiver ikke har nogen kontrol over distributøren og ikke forventer at 
modtage yderligere omsætning fra billetindtægter. I sådanne tilfælde ind-
regnes omsætning på salgstidspunktet. 

I nogle tilfælde er modtagelsen af licensafgift og royalties betinget af, at en 
fremtidig begivenhed indtræffer. I sådanne tilfælde indregnes omsætning 
udelukkende, når det er sandsynligt, at licensafgift eller royalty vil blive 
modtaget, hvilket normalt er, når begivenheden er indtruffet.

Licenser og royalties
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Kapitel 30  
Entreprisekontrakter – IAS 11

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C 

stor D

Indregning af omsæt
ning fra entreprise
kontrakter

Produktionsmetoden,  
medmindre salgsmetoden kan 
anvendes, uden at det påvirker 

det retvisende billede

Produktionsmetoden

Salgskontrakter, der opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, skal måles til salgsværdi efter pro-
duktionsmetoden. 

Virksomheder i regnskabsklasse B kan undlade at anvende produktionsmetoden for entreprisekon-
trakter under forudsætning af, at alternativ anvendelse af salgsmetoden ikke påvirker årsregnskabets 
retvisende  billede. 

Entreprisekontrakter har ikke en særskilt regnskabspost i regnskabsskemaerne, men hver entreprise-
kontrakt skal præsenteres netto under enten aktiver eller forpligtelser. Regnskabsposterne kan benæv-
nes ”Kontraktaktiver” eller ”Kontraktforpligtelser”.  
 

30 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser for indregning og måling 
af entreprisekontrakter. Loven kræver alene, at indtægter skal indregnes i 
resultat opgørelsen i takt med, at de indtjenes. Efter  bemærkningerne til 
loven indebærer det, at kontrakter, der opfylder definitionen på en entrepri-
sekontrakt, skal indregnes efter produk tionsme to den. Som fortolkningsbi-
drag skal den nu ophævede IAS 11 Construction Contracts anvendes.

Endvidere finder den nu ophævede IFRIC 15 Agreements for the Construc
tion of Real Estate, som er et fortolkningsbidrag til sondring mellem IAS 11 
og IAS 18 Revenue, fortsat anvendelse til yderligere forståelse af enkelte 
bestemmelser i IAS 18. 

Der er desuden fra og med regnskabsår, der slutter 31. december 2018 
mulighed for at anvende IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, 
der for IFRS-aflæggere trådte i kraft pr. 1. januar 2018, som fortolkningsbi-
drag til lovens bestemmelser. Læs mere om, hvad anvendelse af IFRS 15 
betyder i kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15. Hvis 

IFRIC 15 kan fortsat 
anvendes til fortolkning  
af loven

IFRS 15 kan alternativt 
anvendes i sin helhed ved 
ændring af regnskabs-
praksis
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virksomheden vælger at anvende IFRS 15, er der ikke samtidig krav om 
anvendelse af oplysningskravene i IFRS 15.

Hvis virksomheden vælger at anvende IFRS 15, er der tale om en ændring 
af anvendt regnskabspraksis. Ved overgang til at anvende IFRS 15 findes 
der en række mere lempelige overgangsregler, der tillader, at standarden 
kan implementeres med modificeret tilbagevirkende kraft. Det betyder, at 
den akkumulerede regnskabsmæssige effekt af implementeringen kan ind-
regnes på primoegenkapitalen i overgangsåret, og at sammenligningstal 
ikke tilpasses. Se mere i kapitel 12.3 Ændring af anvendt regnskabspraksis.

Hvis IFRS 15 vælges som fortolkningsgrundlag for indregning af omsæt-
ning med kunder, skal denne anvendes på alle virksomhedens salgskontrak-
ter med kunder. Det er ikke muligt at anvende IFRS 15 for fx salg af varer og 
IAS 18/IAS 11 på salg af tjenesteydelser eller entreprisekontrakter. Det er 
heller ikke muligt at anvende udvalgte dele af IFRS 15 sammenblandet med 
udvalgte dele fra IAS 11. Der skal derfor foretages et valg af anvendt for-
tolkningsgrundlag mellem enten IFRS 15 eller IAS 11/IAS 18.

30 .2 Anvendelse af produktionsmetoden
Efter § 49 skal indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de 
indtjenes. Virksomhedens ledelse skal vælge den indtægtsmetode, som 
bedst giver et retvisende billede. Efter lovbemærkningerne til § 49 betyder 
det, at virksomheden normalt vil skulle benytte produktionsmetoden for 
entreprise kontrakter. 

I bilagene til loven defineres produktionsmetoden og salgsværdien heraf:

 Produktionsmetoden er en indtægtsmetode, ifølge hvilken indtæg-
ter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at 
arbejdet bliver udført. Når produktionsmetoden anvendes, måles 
det igangværende arbejde i balancen til den opgjorte salgsværdi af 
den udførte del af arbejdet.

 Salgsværdien for et igangværende arbejde udgør den forholds-
mæssige andel af den kontraktfastsatte pris henholdsvis kalkule-
rede salgspris, der er indtjent for den på balancedagen udførte 
andel af det samlede entreprisearbejde.  

Virksomheder i regnskabsklasse B behøver ikke at måle entreprisekontrak-
ter og tjenesteydelser efter produktionsmetoden, men kan i stedet anvende 
salgs metoden (leveringskriteriet). For yderligere omtale af salgsmetoden 
henvises til afsnit 29.4 Salg af varer.

I de tilfælde, hvor måling af entreprisekontrakter efter salgsmetoden fører 
til, at årsregnskabet ikke bliver retvisende, vil en virksomhed i regn skabs-
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regnskabspraksis

Ingen sammenblanding af 
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klasse B være forpligtet til at anvende produktionsmetoden for at opfylde 
lovens grundlæggende krav. 

Derfor kan det efter EY’s opfattelse være nødvendigt for en virksomhed i 
regnskabsklasse B, der har væsentlige entreprisekontrakter, at måle disse 
entreprisekontrakter efter produktionsmetoden for at opfylde kravet om et 
ret visende billede. 

Overgang fra anvendelse af salgsmetoden til anvendelse af produktions-
metoden for virksomheder i regnskabsklasse B vil være en ændring af 
anvendt regnskabspraksis, jf. afsnit 12.3 Ændring af anvendt regn skabs 
praksis. 

Der er en lempelig overgangsregel for virksomheder, der vokser fra regn-
skabsklasse B til C. En virksomhed, der bliver en regnskabs klasse C-virk-
somhed, kan nøjes med at måle nye entreprisekontrakter, der indgås efter 
virksomheden er blevet en regnskabsklasse C-virksomhed, til salgsværdi 
efter produktionsmetoden. An ven delse af denne lempelige overgangsregel 
vil medføre anvendelse af forskellig regnskabspraksis for ensartede kon-
trakter, så længe entreprisekon trak  ter, som er indgået, mens virksomhe-
den var en klasse B-virksomhed, ikke er afsluttet. 

Generelt anbefaler EY ikke anvendelse af forskellig regnskabsprak sis for 
ensartede kontrakter. Derfor anbefaler EY, at virksomheder, der vokser fra 
regnskabsklasse B til C, også måler tidligere indgåede entreprisekontrakter 
efter produktionsmetoden, så forskellig regnskabspraksis undgås for ens-
artede transaktioner.

30 .3 Karakteristika for en entreprisekontrakt
En salgsaftale skal opfylde definitionen på en entreprisekontrakt i IAS 11, 
for at den kan (og for virksomheder i klasse C og D skal) indregnes efter pro-
duktionsmetoden. IAS 11 definerer en entreprisekontrakt som en individu-
elt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller 
flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn 
til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller 
anvendelse.

IAS 11 giver også en række eksempler på entreprisekontrakter. Det kan 
være en kontrakt, der er indgået om opførelse, anlæg eller bygning af et 
enkelt aktiv, eksempelvis en bro, bygning, dæmning, rørledning, vej, et skib 
eller en tunnel.  

IAS 11 pointerer endvidere, at en entreprisekontrakt også kan være en kon-
trakt om tjenesteydelser, som er direkte forbundet med opførelsen af et 
aktiv, eksempelvis ydelser leveret af projektledere og arkitekter, og kon-
trakter om nedtagning eller genoprettelse af aktiver og genoprettelse af 
miljøet efter nedtagning af aktiver. 
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Entreprisekontrakter efter IAS 11 er typisk kendetegnet ved, at de vedrører 
et aktiv eller en ydelse med høj grad af kompleksitet.

Erhvervsstyrelsen præciserede i en udtalelse fra februar 2008, at produk-
tionsmetoden alene kan benyttes for salgskontrakter, der opfylder kravene 
i IAS 11, svarende til kravene i IFRIC 15 Agreements for the Construction of 
Real Estate. Se mere om IFRIC 15 i kapitel 29 Salg af varer og tjenesteydel
ser – IAS 18.

Kravene til en entreprisekontrakt i henhold til IAS 11 er følgende:
• Parterne har foretaget individuelle forhandlinger under hensyn  tagen til 

kundens specifikke krav til produktet, og kontrakten er mere specifik 
end en standard salgskontrakt.

• Kontrakten er  bindende og indgået, før fremstillingen af aktivet er 
påbegyndt. 

• Aktivet udvikles, designes og fremstilles specifikt til kunden. Tilpasnin-
gen af produktet til kundens krav skal være væsentlig og kan ikke være 
variationer af et standardprodukt.

• Kontrakten kan håndhæves, så manglende opfyldelse af kontrakten 
medfører sanktioner i form af bod, erstatning eller lignende.

Betingelserne skal vurderes for hver enkelt kontrakt. Opfyldes alle ovenstå-
ende kriterier, skal kontrakten indregnes som en entreprisekontrakt efter 
produktionsmetoden, i takt med at arbejdet udføres. Der kan derudover i 
kontrakten være indeholdt visse komponenter, som skal behandles som 
særskilte transaktioner. Dette kunne være tilfældet for fx service- og garan-
tiaftaler eller undervisningsaktiviteter. Se mere i afsnit 30.4 nedenfor.

Vurdering af de enkelte kriterier for en entreprisekontrakt
Det er en forudsætning for, at der er tale om en entreprisekontrakt, at akti-
vet er tilpasset efter den enkelte kundes behov og ikke er udtryk for kun-
dens valg mellem forskellige standardkomponenter eller -produkter.

Der er dog intet til hinder for, at den sælgende virksomhed udarbejder et 
forslag til kunden, uanset om aktivet efterfølgende uden ændringer accep-
teres af kunden. Kunden skal bare have mulighed for at foretage væsentlige 
ændringer, og der skal være tale om en reel mulighed. Med reel mulighed 
skal forstås, at det også praktisk og prismæssigt er muligt at foretage 
ændringer på aktivet. 

Der skal foreligge en ubetinget kontrakt om opførelse af et aktiv, før produk-
tionsmetoden kan anvendes. I relation til det forretningsmæssige ved frem-
stillingen af et specialiseret aktiv, er det alene af den grund fornuftigt, at 
den sælgende virksomhed sikrer sig med en bindende aftale, inden produk-
tionen starter op. Ved produktion af et specialiseret aktiv kan den sælgende 
virksomhed ikke sælge aktivet til en anden kunde. Den sælgende virksom-
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hed har derfor en interesse i at sikre sig, herunder sikre betaling i takt med 
produktionen. 

Et anlæg, som produceres til en kunde, hvor producenten alene sammen-
sætter det endelige aktiv af standardkomponenter, vil som udgangspunkt 
have vanskeligt ved at opfylde definitionen på en entreprisekontrakt. Der vil 
dog altid skulle foretages en konkret vurdering.

Der skal i den forbindelse især lægges vægt på følgende:
• Aktivet fremstilles efter kundens særlige ønsker og behov m.v. 
• Selv om anlæggets komponenter er baseret på standardkomponenter, 

er de endelige anlæg meget forskellige og er i høj grad tilpasset den 
enkelte kunde. Endvidere har det færdige anlæg en begrænset værdi 
for andre kunder.

• Stoppes projektet af kunden, skal kunden som udgangspunkt betale 
den fulde kontraktsum alligevel. Alternativt betales for påløbne omkost-
ninger samt et rimeligt dækningsbidrag til dato.

• Sælger kan ikke sælge et specifikt anlæg til en anden kunde, uden at få 
et betydeligt økonomisk tab. 

Det er EY’s opfattelse, at selvom et samlet aktiv, som er produceret til en 
kunde, i stor udstrækning er sammensat af standardkomponenter, kan det 
i visse tilfælde fortsat opfylde kravet om at være individuelt forhandlet. 
Betingelsen er, at kunden i høj grad har haft indflydelse på det endelige 
aktiv, hvilket kan vurderes ud fra ovenstående kriterier.

Salgskontrakten bør indeholde stærke og entydige klausuler om, hvordan 
parterne skal forholde sig i forbindelse med utidig ophævelse. 

Salgskontrakter, der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, jf. 
IAS 11, skal enten indregnes som salg af varer eller salg af tjenesteydelser 
efter IAS 18 Revenue, som er omtalt i kapitel 29 Salg af varer og tjeneste
ydelser – IAS 18. Tilsvarende gælder for komponenter af en salgskontrakt, 
der ikke udgør en entreprisekontrakt, men som udgør en særskilt ydelse i 
form af fx salg af varer eller tjenesteydelser.

Aftaler, der ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, og som ikke 
omfatter levering af varer, er en aftale om levering af tjenesteydelser, der 
ligeledes indregnes efter produktionsmetoden. 

Aftaler, der primært omfatter levering af varer, skal indregnes efter salgs-
metoden som salg af varer, hvor den igangværende produktion behandles 
som en varebeholdning, og hvor omsætningen typisk først indregnes på 
leveringstidspunktet.   

Aftaler, der omfatter både levering af varer og tjenesteydelser, skal, hvis 
betingelserne for indregning ved salg af varer opfyldes kontinuerligt i takt 
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med arbejdets udførelse, indregnes efter produktionsmetoden, tilsvarende 
indregning af entreprisekontrakter. Det skal herunder vurderes, om aftalen 
indeholder en eller flere særskilte ydelser, der enten skal indregnes samlet 
eller hver for sig. Se yderligere herom i kapitel 29 Salg af varer og tjeneste
ydelser – IAS 18.

Aftaler om salg af varer, hvor betingelserne for indregning ved salg af varer 
ikke opfyldes kontinuerligt, indregnes efter salgsmetoden.

Ordreproducerende virksomheder kan som udgangspunkt ikke indregne 
omsætning efter produktionsmetoden, medmindre kravene til entreprise-
kontrakter er opfyldt, eller betingelserne for indregning af salg af varer 
opfyldes kontinuerligt i takt med arbejdets udførelse.

Den regnskabsmæssige behandling af entreprisekontrakter, der omfatter 
opførelse af fast ejendom for fremmed regning, vil være forskellig afhængig 
af kontraktens udformning.

Hvis kontrakten om opførelse af ejendommen er individuelt forhandlet og 
opfylder definitionen på en entreprisekontrakt, behandles den efter disse 
regler og indregnes som udgangspunkt efter produktionsmetoden.

Hvis kontrakten om opførelse af ejendommen ikke er individuelt forhandlet 
og ikke opfylder definitionen på en entreprisekontrakt (fx et typehus), 
behandles den efter lovens almindelige regler for indregning af indtægter 
og opføres i balancen under varebeholdninger.

I særlige tilfælde kan opførelsen af en fast ejendom alligevel indregnes i takt 
med arbejdets udførelse, selvom den ikke opfylder definitionen på en entre-
prisekontrakt, som er individuelt forhandlet. Det er tilfældet, hvis ejen-
domsretten til ejendommen løbende overgår fra sælger til køber i takt med 
det udførte arbejde, samtidig med at sælger ikke bevarer kontrollen over 
den ejendom, der opføres. Fx ved opførelse af et typehus på køberens grund 
for køberens regning. I et sådan tilfælde er det ikke produktionsmetoden, 
der anvendes, men i stedet salgsmetoden, hvor det leverede anses for at 
overgå successivt til køberen.

30 .4 Opdeling eller samling af kontrakter
Ved måling af salgsværdien på entreprisekon trakter i balancen måles hver 
kontrakt som udgangspunkt for sig. 
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Det er substansen i virksomhedens transaktioner, der skal afspejles i års-
regnskabet. Der kan forekomme tilfælde, hvor en enkelt entreprisekontrakt 
skal opdeles i flere komponenter, der skal indregnes og måles hver for sig i 
årsregnskabet, ligesom der kan forekomme til fælde, hvor flere entreprise-
kontrakter skal behandles som én samlet kontrakt.

Nedenstående figur illustrerer fremgangsmåden og de forhold, der er 
af gørende ved vurderingen af, om flere kontrakter skal samles og be handles 
som én transaktion, eller hver kontrakt skal indregnes særskilt.
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30 .5 Indregning og måling af entreprisekontrakter
Indtægter vedrørende en entreprisekontrakt omfatter:
• Kontraktfastsat pris (fastpriskontrakt) henholdsvis oprindelig kalkule-

ret salgspris (kostpris-plus-kontrakt).
• Ændring til det kontraktfastsatte arbejde, krav vedrørende mer- eller 

mindreydelser og bonusbetalinger i det omfang:
– det er sandsynligt, det vil medføre ændring i indtægten, og
– ændringen kan måles pålideligt.

Entrepriseomkostninger omfatter:
• Omkostninger, der direkte vedrører den pågældende entreprisekon-

trakt.
• Omkostninger, der generelt hidrører fra entrepriseaktivitet og som kan 

henføres til kontrakten.
• Andre omkostninger, der i henhold til entreprisekontrakten skal dækkes 

af kunden.

Entrepriseomkostningerne omfatter omkostninger afholdt i perioden, fra 
kontrakten er indgået, til aktivet er færdiggjort. Specifikke omkostninger 
afholdt for opnåelse af en entre prisekontrakt indgår i omkostninger for 
entreprisen fra det tidspunkt, hvor det er sand synligt, at der vil blive indgået 
en entreprisekontrakt, hvis de kan identificeres og måles pålideligt. Dette 
betyder, at omkostninger til salg, afgivelse af tilbud og omkostninger ved 
deltagelse i licitationer og offentlige udbud sædvan lig vis ikke indgår som 
entrepriseomkostninger, men omkostningsføres i resultatopgørelsen, når 
de afholdes.

Omkostninger, der generelt hidhører fra entrepriseaktivitet, omfatter 
in direkte produktionsomkostninger, forsikringsomkostninger og om  kost -
ninger til design og teknisk assistance, som ikke kan henføres på en specifik 
kontrakt. Indirekte produktionsomkostninger henføres til de enkelte kon-
trakter. For yderligere beskrivelse af indirekte produktions om kost ninger og 
opgørelse heraf henvises til afsnit 23.3 Kostprisens bestanddele. 

Når udfaldet af en entreprisekontrakt kan opgøres pålideligt, skal indtægter  
måles ud fra færdiggørelsesgraden (produk tions metoden). Salgsværdien af 
det udførte arbejde indregnes i resultatopgørelsen med udgangspunkt i 
færdiggørelsesgraden på den enkelte kontrakt eller separat delkomponent 
af en entreprisekontrakt, jf. tidligere omtale om opdeling og samling af 
entreprisekontrakter. 

Det samlede forventede tab på en entreprisekontakt skal indregnes som en 
hensat forpligtelse, når og hvis det er sandsynligt, at de samlede entrepri-
seomkostninger vil overstige den samlede entrepriseomsætning.

Entreprisekontrakter måles i ba lan cen til salgsværdien af det udførte 
arbejde på balance tidspunktet.
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For fastpriskontrakter kan resultatet opgøres pålideligt, når følgende betin-
gelser er opfyldt:
• Den samlede kontraktomsætning kan måles pålideligt.
• Det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med kontrakten vil 

tilgå virksomheden.
• Både entrepriseomkostninger til færdiggørelse af kontrakten og fær-

diggørelsesgraden på balancedagen kan måles pålideligt.
• Omkostningerne knyttet til kontrakten kan identificeres og måles påli-

deligt, så de faktisk afholdte omkostninger kan sammenholdes med tid-
ligere skøn.

For kostpris-plus-kontrakter kan resultatet opgøres pålideligt, når følgende 
betingelser er opfyldt:
• Det er sandsynligt, at økonomiske fordele forbundet med kontrakten vil 

tilgå virksomheden.
• Omkostningerne knyttet til kontrakten kan identificeres og måles påli-

deligt, uanset om de specifikt skal godtgøres af kunden.

Kan udfaldet af en entreprisekontrakt ikke måles pålideligt, skal salgsvær-
dien og dermed omsætningen af entreprisekontrakten måles til den del af 
de afholdte omkostninger, der forventes genindvundet/refunderet, mens 
de faktisk afholdte entrepriseomkostninger fortsat om  kost  ningsføres i 
resultatopgørelsen. Der indregnes således ingen fortjeneste. Når usikker-
heden bortfalder, skal omsætningen og omkostningerne i forbindelse med 
kontrakten indregnes efter produktionsmetoden. Det kan fx være vanske-
ligt at måle udfaldet af en entreprisekontrakt pålideligt, hvis enten køber 
eller leverandør misligeholder kontrakten eller forventes at gøre det, eller 
hvis der er tvister eller retssager vedrørende entreprisekontrakten.

Færdiggørelsesgraden skal opgøres efter den eller de metoder, der bedst 
afspejler aktiviteten og fremdriften heri på de pågældende entrepriser. Fær-
diggørelsesgraden opgøres særskilt for hver enkelt entreprisekontrakt.

Ved opgørelse af færdiggørelsesgraden tages hensyn til entreprisekontrak-
tens indhold, det planlagte forløb af arbejdet og virksom hedens forret-
ningsmæssige forhold. IAS 11 oplister følgende mulige metoder for opgø-
relse af færdiggørelsesgraden:
• Forholdet mellem omkostninger afholdt til dato og de totale kalkulerede 

omkostninger, som kan henføres til arbejdet.
• Forholdet mellem ressourcer (fx timer) anvendt til dato og de totale kal-

kulerede ressourcer (vurdering af det fysiske stadie for arbejdet).
• Vurdering af stadiet for det udførte arbejde.

Vurdering af stadiet for det udførte arbejde kan foretages på baggrund af 
forskellige opgørelser. Vurderingen kan eksempelvis foretages på bag-
grund af en opgørelse af afsluttede delaktiver eller delaktiviteter, som en 
samlet kontrakt kan opdeles i eller som en kombination af  flere af de oven-
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stående nævnte metoder. Det vigtigste er, at den metode, der anvendes, er 
den opgørelsesmetode, der bedst muligt illustrerer, hvor stor en andel af 
det samlede arbejde, der er færdigt.

Når færdig gørel sesgraden opgøres på baggrund af afholdte om kost ninger 
til dato sammenholdt med de totale kalku le rede omkostninger, skal der 
anvendes det senest ajour førte totale omkostningsestimat på op gørelses-
tids punktet. Det betyder, at der tages hensyn til forløbet af arbejdet fra 
påbegyndelsen og frem til den aktuelle op gørelse, her under om forløbet er 
mere eller mindre effektivt end forudsat i det oprindelige budget.

Ved opgørelse af færdiggørelsesgraden medregnes ikke: 
• Omkostninger til varer, som er indkøbt, men endnu ikke er forbrugt på 

tidspunket for opgørelsen, medmindre varerne er specialfremstillede til 
den pågældende entreprise.

• Forudbetalinger til underentreprenører for arbejder, der endnu ikke er 
udført. 

Indkøbte varer til brug for en konkret entreprisekontrakt, som endnu ikke er 
anvendt, indregnes og måles i balancen til kostpris. Varerne kan præsente-
res enten under vare be hold ninger eller i den enkelte entreprisekontrakt 
uden tillæg af avance. Varerne er først anvendt, når de er integreret i byg-
geriet, og ikke når de blot er placeret på den grund, hvor der bygges.

Ændres virksomhedens forventninger til de samlede indtægter eller 
om kostninger vedrørende en entreprisekontrakt, skal dette behandles som 
en ændring af regnskabsmæssige skøn. Det er ligeledes tilfældet, hvis virk-
somheden ændrer metode ved opgørelse af færdig gørelsesgrad. Det bety-
der, at ændringen skal indregnes i resultat opgørelsen under de aktiviteter 
og funktioner, som den vedrører. Behand lingen af en ændring i regnskabs-
mæssige skøn er beskrevet uddybende i kapitel 12 Anvendt regnskabsprak
sis,  regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl.

En bod, der skal betales i henhold til entreprisekontrakt, eksempelvis ved 
forsinket levering, skal indregnes som en omkostning. Der kan ikke foreta-
ges modregning i nettoomsætningen.

Er det på balancetidspunktet sandsynligt, at de fremtidige omkostninger 
ved en entreprisekontrakt vil overstige de fremtidige indtægter ved den 
pågældende kontrakt, skal hele det forventede tab på kontrakten straks 
indregnes i resultatopgørelsen og opføres i balancen som en hensat forplig-
telse. For yderligere omtale henvises til afsnit 26.6 Særligt om tabsgivende 
kontrakter.

Er der indgået en kontrakt, hvor arbejdet endnu ikke er påbegyndt, men 
hvor det på balancetidspunktet er sand synligt, at kontrakten samlet ender 
med at være tabs givende, fx på grund af fejlkalkuleret tilbud, skal hele tabet 

Ændring af skøn

Konventionalbod

Tab på entreprise -
kontrakter
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straks indregnes som en hensat forpligtelse. I modsætning til avancer ind-
regnes tab således ikke i takt med arbejdets udførelse.

Nedenfor fremgår et eksempel på indregning af tab på en entreprisekon-
trakt. 

Eksempel på indregning af tab t .kr .
Oprindeligt entreprisebudget
Kontraktfastsat pris 300
Budgetterede omkostninger  275
Avance   25
 
Opdateret entreprisebudget 31. december
Kontraktfastsat pris 300
Budgetterede omkostninger  330
Avance   -30

1) Medgåede omkostninger. 110
2) Salgsværdi: Færdiggørelsesgraden er opgjort på baggrund 

af medgåede omkostninger i forhold til budgetterede 
omkost ninger efter det opdaterede budget. Færdiggørel-
sesgraden udgør herefter 33 % af opgjort salgsværdi. 100

3) Tab på kontrakten kan 31. december estimeres til 30 t.kr. 
Salgsværdi og medgåede omkostninger på kontrakten 
opgøres efter sædvanlige principper. Herudover indregnes 
det forventede tab på den resterende del af kontrakten. 20

Bogføring 31 . december (t .kr .)
Indtægter Omkostninger
2)  100 1) 110

3)  20
 100  130

 
Kontraktaktiver

 
Kreditinstitutter

2) 100 1)  110
 100  110
 
Hensatte forpligtelser
3)   20

  20
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Regnskab 31 . december t .kr .

Resultatopgørelse

Indtægter 100

Omkostninger  130

Avance   -30

Balance

Kontraktaktiver  100

Aktiver  100

Egenkapital -30

Hensatte forpligtelser 20

Kreditinstitutter  110

Passiver  100

30 .6 Præsentation og oplysninger
I anvendt regnskabspraksis skal der oplyses om de metoder, der er anvendt 
til at opgøre de indregnede indtægter fra entreprisekontrakter, og de meto-
der, der er anvendt til at opgøre færdiggørelses graden.

Entreprisekontrakter har ikke en særskilt regnskabspost i regnskabsskema-
erne. I praksis præsenteres entreprisekontrakter som en særskilt post 
under romertalsposten “Tilgodehavender”. Vi anbefaler dog, at der anven-
des en særskilt regn skabs post benævnt ”Kontraktaktiver”, som er udtryk 
for udført ar bejde, som endnu ikke er faktureret. Årsagen til særskilt præ-
sentation som kontraktaktiver er grundlæggende, at regnskabsposten som 
oftest er behæftet med større risici og højere grad af skøn og vurderinger 
end tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Afgørende for aktivets 
præsentation som enten kontraktaktiv eller et tilgodehavende er det, at 
virksomheden i henhold til entrepriseaftalen skal have en ubetinget ret til 
betaling, for at der er tale om et tilgodehavende.  

Acontofaktureringer til kunder, der udgør en ubetinget ret til betaling i hen-
hold til entrepriseaftalen, modregnes i posten “Kontraktaktiver”, hvilket er 
en und tagel se fra lovens krav om bruttopræsentation af aktiver og forplig-
telser. Modregning skal  ske kontrakt for kontrakt. Er salgsværdien af en 
entreprisekontrakt større end foretagne acontofaktureringer i henhold til 
entrepriseaftalen, præsenteres kontrakten som et nettobeløb under regn-
skabsposten ”Kontraktaktiver”. 

Overstiger foretagne acontofaktureringer i henhold til entrepriseaftalen 
salgsværdien af entreprisekontrakten, udgør kontrakten en nettoforplig-
telse for virksomheden, der præsenteres særskilt under ”Kontraktforplig-
telser”. 

Præsenteres som et  
kontraktaktiv eller en  
kontraktforpligtelse

Acontofaktureringer 
 modregnes i  
kontraktaktiver
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Der findes heller ikke i lovens skemakrav en regnskabspost for entreprise-
kontrakter, der udgør en nettoforpligtelse for virksomheden, men det er 
EY’s opfattelse, at det vil være mest korrekt at indsætte en ny arabertals-
post under kortfristede gældsforpligtelser, der benævnes “Kontraktforplig-
telser”.

Efter loven og IAS 11 skal entreprisekontrakter, der udgør nettoaktiver, ind-
regnes under kontraktaktiver, mens entreprise kontrakter, der udgør en 
nettoforpligtelse, indregnes under kontraktfor plig telser. Det er således 
meget almindeligt, at en virksomhed både har kontraktaktiver og kontrakt-
forpligtelser indregnet under hhv. aktiver og forpligtelser i samme årsregn-
skab.

Det er alene acontofaktureringer vedrørende arbejde, som allerede er 
udført, der kan og skal modregnes i kontraktaktiver. Egentlige forudbetalin-
ger for arbejde, som endnu ikke er udført, må ikke modregnes i kontraktak-
tiver, men skal opføres særskilt som forudbetalinger under passiverne. 
Dette forudsætter, at der er sket betaling af acontofaktureringen. Hvis der 
alene er sket fakturering, men endnu ikke er modtaget en betaling, skal 
sådanne faktureringer for endnu ikke udført arbejde ikke fremgå af balan-
cen, da der i så fald hverken er tale om en debitor eller en forudbetaling.

Ovenstående betyder, at der under passiver kan indgå to typer af kontrakt-
forpligtelser relateret til entreprisekontrakter. Dels ”negative igangvæ-
rende arbejder”, hvor acontobetalingerne overstiger salgsværdien af det 
udførte arbejde, og dels egentlige forudbetalinger. 

I praksis vælger mange virksomheder at medtage en note i årsregnskabet, 
der specificerer virksomhedens kontraktaktiver og kontraktforpligtelser, 
men loven stiller ikke krav om en sådan note.

EY anbefaler, at virksomheder, som har væsentlige entreprisekontrakter 
indregnet efter produktionsmetoden, medtager en note i årsregnskabet, 
der specificerer, hvordan kontraktaktiver og -forpligtelser er sammensat af 
henholdsvis salgsværdi af udført arbejde og acontofaktureringer samt 
acontobetalinger. I samme note bør det ligeledes angives, hvordan summen 
af igangværende arbejder er sammensat af henholdsvis tilgodehavender 
og forpligtelser, ligesom forpligtelserne bør specificeres i to, hvis disse både 
består af ”negative igangværende arbejder” og egentlige forudbetalinger. 

I henhold til IAS 11 skal der gives nedenstående yderligere oplysninger, som 
ikke er krævet i loven, men som alene kan tjene til inspiration.

Virksomheden skal oplyse beløbsstørrelsen af omsætningen fra entreprise-
kontrakter, der er indregnet i resultatopgørelsen.

Som vi ser det

Indregnes kontrakt for 
kontrakt

Forudbetalinger for 
arbejde, som endnu  
ikke er udført

Note om kontraktaktiver 
og kontraktforpligtelser

Som vi ser det

Yderligere  
oplysningskrav, 
IAS 11
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Endvidere skal virksomheden oplyse om sammensætningen af entreprise-
kontrakter på balancedagen, herunder: 
• Det samlede beløb for afholdte omkostninger og indregnet overskud 

med fradrag for indregnede tab.
• Modtagne forskud fra kunder.
• Tilbageholdte beløb, der udgøres af acontofakturerede beløb, hvor ind-

betaling fra kunden er afhængig af, at en kontraktfastsat betingelse 
opfyldes.

Endvidere skal det bemærkes, at oplysninger om eventualforpligtelser og 
eventualaktiver og eventuelle hensatte forpligtelser skal gives i henhold til 
IAS 37. Se mere i kapitel 26 Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og 
eventualaktiver.

Eventualforpligtelser i forbindelse med entreprisekontrakter kan eksempel-
vis være garantiforpligtelser, krav, bod eller mulige tab. Disse skal ligeledes 
oplyses efter årsregnskabsloven.
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Kapitel 30A  
Omsætning fra kontrakter med kunder – 
IFRS 15

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C 

stor D

Salg af varer og  
tjenesteydelser Indregning af omsætning i takt med at kontrollen overgår til kunden

Loven giver mulighed for at anvende IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers til fortolkning af 
lovens rammebestemmelser for indregning af omsætning i stedet for de hidtil gældende IAS 18 Reve
nue og IAS 11 Construction Contracts. Dette blev muligt ved en lovændring, der blev vedtaget i decem-
ber 2018. Implementering af ændringsloven kan ske med virkning for regnskabsår, der slutter 
31. december 2018 eller senere. 

Ved anvendelse af IFRS 15 som fortolkningsgrundlag er der ikke samtidig krav om opfyldelse af alle 
oplysningskravene i IFRS 15. Standarden introducerer en overordnet indregningsmodel, som gælder 
på tværs af virksomheder, produkter, brancher og geografiske områder. Standarden opstiller rammer 
for indregning og måling af indtægter fra kontrakter med kunder og er baseret på et grundprincip om, 
at virksomheder skal indregne indtægter på en måde, som afspejler overdragelsen af kontrollen med 
varer, tjenesteydelser eller entreprisekontrakter til kunderne.  
 

30A .1 Fortolkningsbidrag
Loven tillader anvendelse af enten de hidtidige gældende regnskabsstan-
darder for omsætning IAS 18 og IAS 11 eller IFRS 15.

Dette kapitel omhandler alene den regnskabsmæssige behandling af 
omsætning fra kontrakter med kunder i henhold til IFRS 15. For omtale af 
IAS 18 og IAS 11 til fortolkning af lovens rammebestemmelser henvises til 
kapitel 29 Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18 og kapitel 30 Entreprise
kontrakter – IAS 11.

Valg mellem IAS 18/IAS 11 eller IFRS 15 til fortolkning er et valg af anvendt 
regnskabspraksis. Det skal derfor af anvendt regnskabspraksis klart 
fremgå, hvilken standard der anvendes til fortolkning af lovens bestemmel-
ser. Det er også vigtigt, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis tilpas-
ses valget af regnskabspraksis.
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IFRS 15 gælder som udgangspunkt for alle kontrakter mellem en virksom-
hed og kunder om levering af varer eller tjenesteydelser, så længe leveran-
cen sker som led i virksomhedens almindelige drift. 

Enkelte typer af kontrakter er imidlertid specifikt undtaget fra anvendelses-
området:
• Leasingaftaler (IAS 17 eller IFRS 16)
• Forsikringskontrakter (IFRS 4)
• Finansielle instrumenter og andre kontraktlige forpligtelser (IAS 39, 

IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 og IAS 28)
• Ikke-monetære udvekslinger mellem virksomheder som forberedelse af 

salg til kunder eller potentielle kunder.

Anvendelsesområdet for IFRS 15 minder meget om anvendelsesområdet 
for IAS 18 og IAS 11. Indregning af rente- og udbytteindtægter er dog flyt-
tet til IFRS 9.

Hvis IFRS 15 vælges som fortolkningsgrundlag under loven, skal denne 
anvendes på alle virksomhedens salgskontrakter med kunder. Det er fx ikke 
muligt at anvende IFRS 15 på salg af varer og IAS 18/IAS 11 på salg af tje-
nesteydelser eller entreprisekontrakter. Det er heller ikke muligt at anvende 
udvalgte dele af IFRS 15 sammenblandet med udvalgte dele fra IAS 18. 

IFRS 15 indeholder en række lempelige overgangsregler ved førstegangs-
anvendelse, der tillader, at standarden ikke skal implementeres med fuld til-
bagevirkende kraft, men kan implementeres med delvis tilbagevirkende 
kraft (modified retrospective method). Denne metode betyder, at den akku-
mulerede effekt af implementeringen af IFRS 15 indregnes på primoegen-
kapitalen i overgangsåret, og at sammenligningstal for tidligere regn-
skabsår ikke tilpasses. Ved implementering af IFRS 15 til fortolkning af 
lovens rammebestemmelser tillades ligeledes, at de mere lempelige over-
gangsregler (transition rules), der gælder i IFRS 15, også finder anvendelse 
under loven. 

Erhvervsstyrelsen har på konkret forespørgsel ligeledes tilkendegivet, at de 
lempelige overgangsregler i IFRS 15 ligeledes kan anvendes ved senere 
overgang til brug af IFRS 15 til fortolkning. 

Endvidere kan de praktiske undtagelsesmuligheder (practical expedients), 
der er implementeret i IFRS 15, også anvendes, når IFRS 15 danner grund-
lag for fortolkning af lovens rammebestemmelser. Se mere om overgangs-
regler og undtagelsesmuligheder i afsnit 30A.11.

Kontrakttyper, der ikke er 
omfattet af IFRS 15

Ingen mulighed for sam-
menblanding af forskellige 
fortolkningsgrundlag

Alle overgangslempelser  
i IFRS 15 kan ligeledes 
anvendes 

Praktiske undtagelses-
muligheder 
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30A .2 Indregning og måling – femtrinsmodellen
Indtægter skal indregnes på en sådan måde, at salgsvederlaget indtægtsfø-
res efter et mønster, som afspejler overdragelsen af varer eller tjeneste-
ydelser til kunden. Standarden bygger på nedenstående femtrinsmodel:

1 Identificer kontrakten med kunden

2 Identificer leveringsforpligtelserne i 
kontrakten

3 Fastlæg transaktionsprisen

4 Alloker transaktionsprisen til de 
enkelte leveringsforpligtelser

5 Indregn omsætning, når leveringsfor-
pligtelsen er opfyldt

Leveringsforpligtelse 
(LF #2) 

Leveringsforpligtelse 
(LF #1)

Beløb for LF #2 Beløb for LF #1

Indregning af LF #2 Indregning af LF #1

Kontrakt

Transaktionsprisen

30A .3  Trin 1: Identifikation af en kundekontrakt
Det første trin i modellen er at identificere en kundekontrakt. 

 Den mest simple form for kundekontrakt er et kontantsalg, som 
sker over disken, og hvor betingelserne med kunden implicit aftales 
på stedet. Sælgeren tilbyder et produkt ved at udstille det i sin butik, 
og prisen på produktet er anført. Produktet kan ses og inspiceres af 
kunden, og levering sker samtidig med betaling af det angivne 
beløb. En kundekontrakt etableres på det tidspunkt, hvor kunden 
præsenterer varen ved kassen og betaler.

Som udgangspunkt omfatter anvendelsesområdet for IFRS 15 alle kontrak-
ter, hvor der etableres rettigheder og forpligtelser, som kan håndhæves. En 
kundekontrakt kan være skriftlig, mundtlig eller være en følge af virksom-
hedens normale forretningspraksis. Som eksempel kan en virksomheds tid-
ligere forretningspraksis påvirke vurderingen af, hvornår der er indgået en 
kundekontrakt. For en virksomhed, som har etableret en praksis om at 
iværksætte leverancer baseret på mundtlige aftaler med sine kunder, kan 
sådanne aftaler opfylde definitionen på en kundekontrakt. Som følge heraf 
kan indregning ske, før aftalen er dokumenteret skriftligt. Det er imidlertid 
en forudsætning, at en kontrakt kan tillægges bindende virkning (retskraft), 
hvilket tilsiger, at der skal udvises stor forsigtighed ved indregning af 
omsætning, baseret på mundtlige aftaler.

EKSEMPEL 
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Ved fastsættelsen af, hvorvidt en aftale med en kunde opfylder definitionen 
på en kundekontrakt, angiver standarden en række kriterier, som alle skal 
være opfyldt:
• Parterne har godkendt kontrakten og forpligtet sig til at opfylde deres 

respektive forpligtelser
• Parternes respektive rettigheder i kontrakten kan identificeres
• Betalingsvilkårene kan identificeres
• Kontrakten har forretningsmæssigt indhold
• Det er sandsynligt, at virksomheden kan inddrive vederlaget fra kun-

den.

Kriterierne vurderes ved kontraktens indgåelse, og medmindre der senere 
opstår omstændigheder, som tilsiger, at kontraktforholdet er afsluttet eller 
ændret, revurderes ovenstående kriterier ikke.

Da der stilles krav om, at rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrak-
ten kan håndhæves, skal modparten have accepteret vilkårene i aftalen. 

 Et tilbud fremsat af en virksomhed til andre kan således ikke anses 
for at være en kundekontrakt, selv i tilfælde hvor tilbuddet er juri-
disk bindende for virksomheden. 

Kontraktens form, hvad enten den er skriftlig, mundtlig eller implicit, er 
underordnet, og vil ikke i sig selv have nogen betydning for at fastslå, om 
parterne har godkendt kontrakten. Virksomhederne skal vurdere alle rele-
vante forhold, der gælder for aftalen. Ud over at kontrakten skal være god-
kendt af parterne, skal virksomheden også være i stand til at påvise, at alle 
parter er forpligtet til at opfylde deres respektive forpligtelser. Det vil sige, 
at virksomheden skal være forpligtet til at levere varer eller tjenesteydelser, 
og kunden skal være forpligtet til at betale herfor. Eventuelle ophævelses-
bestemmelser vil derfor være af stor betydning. 

 En kontrakt mellem to parter, som i sin helhed ikke er opfyldt, vil 
ikke være at betragte som en kundekontrakt, hvis begge parter har 
en ensidig ret til at ophæve kontrakten vederlagsfrit.

IAS 18 og IAS 11 giver ingen specifik vejledning i, hvordan mundtlige eller 
implicitte salgskontrakter skal vurderes. I henhold til disse standarder skal 
virksomheden tage hensyn til både transaktionernes og hændelsernes 
underliggende indhold og den juridiske form. Til trods herfor kan behandlin-
gen af mundtlige aftaler og implicitte salgskontrakter udgøre en væsentlig 
ændring i praksis for enkelte virksomheder, idet indregning kan fremskyn-
des i forhold til IAS 18 og IAS 11.

Kriteriet om, at parternes respektive rettigheder i kontrakten skal kunne 
identificeres, medfører, at virksomheden skal kunne fastslå, hvilke varer 
eller tjenesteydelser, der skal leveres. Yderligere er der også et krav om, at 

Kriterier for en  
kundekontrakt, 
IFRS 15.9
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betalingsvilkårene skal være fastlagt. Det betyder imidlertid ikke, at trans-
aktionsprisen skal være fast, eller at den skal specificeres i kontrakten med 
kunden. Kriteriet anses for at være opfyldt, hvis der foreligger en ret til 
betaling, som kan håndhæves, og kontrakten indeholder tilstrækkelig med 
information til, at transaktionsprisen kan skønnes. 

Kriteriet om, at kontrakten skal have forretningsmæssigt indhold, er med-
taget for at forhindre, at virksomheder kunstigt puster deres indtægter op. 
Forretningsmæssigt indhold indebærer, at kontrakten som minimum skal 
være forretningsmæssigt begrundet og påføre virksomheden en risiko. En 
sådan vurdering vil altid være skønsmæssig. En kontrakt, som ikke har for-
retningsmæssigt indhold, vil ikke være omfattet af IFRS 15.

Det sidste kriterie er, at det skal være sandsynligt, at virksomheden vil mod-
tage et salgsvederlag fra kunden. Det indebærer, at der ved kontraktens 
indgåelse skal foretages en vurdering af kundens kreditrisiko, hvor der skal 
tages hensyn til kundens evne til og hensigt om at betale vederlaget, når det 
forfalder til betaling. Det er i denne sammenhæng vigtigt at bemærke, at 
kreditrisikoen skal vurderes i tilknytning til det beløb, virksomheden forven-
ter at modtage, som ikke nødvendigvis er det i kontrakten fastsatte beløb. 
Fx kan transaktionsprisen i en kontrakt afvige fra det aftalte beløb som følge 
af, at virksomheden forventer at give et prisnedslag. En delvis betaling kan 
således være tilstrækkelig til at fastslå, at definitionen på en kundekontrakt 
er opfyldt. Af den årsag skal virksomheden i visse tilfælde fastsætte trans-
aktionsprisen, før der foretages vurdering af kreditrisikoen. 

Selvom der også efter de hidtidige standarder var krav om, at det skulle 
sandsynliggøres, at økonomiske fordele ville tilgå virksomheden, er indde-
lingen i et aftalt og forventet vederlag en nyskabelse. I praksis vil det sand-
synligvis i mange tilfælde være vanskeligt at vurdere, om årsagen til, at det 
forventede vederlag er lavere end det i kontrakten fastsatte beløb, udgør et 
prisnedslag eller et tabselement. 

Prisnedslag præsenteres som en reduktion af nettoomsætningen, mens tab 
som følge af lavere forventninger grundet kreditrisiko skal præsenteres  
som en omkostning. Delbetalinger udgør en særlig udfordring, da mang-
lende betaling både kan anses for at være et implicit prisnedslag, men også 
kan repræsentere en mulig nedskrivning.

Vurdering af, om kriterierne for en kundekontrakt er opfyldt
 En ejendomsudvikler indgår en kontrakt med en kunde om salg af en 
bygning for 10 mio. kr. Kunden har intentioner om at åbne en restau-
rant i bygningen. Bygningen ligger i et område, hvor nye restauran-
ter er udsat for hård konkurrence, og kunden har ikke meget erfa-
ring fra restaurationsbranchen.

Forretningsmæssigt  
indhold

Salgsvederlaget skal være 
sandsynligt
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 Kunden betaler et ikke-refunderbart depositum på 500.000 kr. ved 
kontraktens indgåelse og indgår en langsigtet finansieringsaftale 
med ejendomsudvikleren om de resterende 95 % af kontraktsum-
men. Hvis kunden ikke betaler hele beløbet, kan ejendomsudvikle-
ren tilbagetage ejendomsretten til bygningen, men kan ikke kræve 
yderligere kompensation, hvis værdien af bygningen viser sig at 
være lavere end det skyldige beløb. Ejendomsudviklerens kostpris 
for bygningen udgør 6 mio. kr. Kunden opnår kontrol over bygnin-
gen ved kontraktindgåelsen.

 Ejendomsudvikleren vurderer, om kontrakten opfylder kriterierne i 
IFRS 15.9 og konkluderer, at kriteriet i IFRS 15.9(e) ikke er opfyldt, 
da det ikke er sandsynligt, at virksomheden vil inddrive det aftalte 
vederlag. Denne vurdering er baseret på tvivl om kundens evne til 
og hensigt om at betale på grund af følgende forhold:
• Det er kundens hensigt at tilbagebetale lånet med indtægter fra 

restauranten, som er behæftet med risiko pga. hård konkur-
rence i branchen og kundens begrænsede erfaring.

• Kunden har ikke andre indtægter eller aktiver, som kan bruges 
til at tilbagebetale lånet.

• Kundens forpligtelse i forbindelse med lånet er begrænset, da 
det er ydet uden sikkerhedsstillelse.

Den regnskabsmæssige behandling af det ikke-refunderbare depositum, 
som kunden betaler, er beskrevet i eksempel nedenfor.

Definitionen på kundekontrakter i IFRS 15 antages ikke i sig selv at repræ-
sentere et praksisændrende element, men den ret omfattende vejledning, 
som er anført i IFRS 15, kan medføre begrænsninger, som ikke er adresse-
ret i hidtidig gældende praksis. 

En virksomhed skal sammenlægge to eller flere kontrakter, som er indgået 
med den samme kunde, og regnskabsmæssigt behandle kontrakterne som 
en enkelt kundekontrakt, hvis et eller flere af de følgende kriterier er opfyldt:
• Kontrakterne er forhandlet samlet med samme forretningsmæssige 

mål for øje.
• Det vederlag, der skal betales i henhold til den ene kontrakt, afhænger 

af prisen på eller gennemførelsen af den anden kontrakt.
• De varer eller tjenesteydelser, som er aftalt i kontrakterne, udgør en 

enkelt leveringsforpligtelse.

Kontrakterne kan ikke sammenlægges, blot fordi de er forhandlet på samme 
tidspunkt.

I nogle tilfælde kan virksomheden vælge at sammenlægge flere salgskon-
trakter. Det foreskrives eksempelvis, at virksomheden regnskabsmæssigt 
kan behandle en portefølje af kontrakter med sammenlignelige egenskaber 
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samlet, hvis virksomheden forventer, at virkningen heraf ikke vil afvige 
væsentligt fra virkningen af at behandle hver enkelt salgskontrakt for sig. 
Det fremgår endvidere, at virksomheden i denne vurdering ikke behøver at 
foretage en kvantitativ vurdering af alle mulige udfald. Det må antages, at 
det i henhold til standarden er tilstrækkeligt at benytte en omtrentlig tilgang 
i vurderingen af, om en portefølje er et tilladt alternativ.

En væsentlig forskel mellem IFRS 15 og IAS 11 er kriteriet om at vurdere 
leveringsforpligtelser på tværs af kontrakter, hvor IAS 11 vurderede kon-
trakter, som blev opfyldt samtidig eller i forlængelse af hinanden. Det frem-
går eksplicit af IFRS 15, at kontrakter skal lægges sammen, hvis et eller 
flere af de anførte kriterier er opfyldt. Det vil derfor ikke være utænkeligt, 
at virksomheder, som efter IAS 18/IAS 11 ikke lagde kontrakter sammen, 
skal gøre det i henhold til IFRS 15.

Aftaler som ikke opfylder definitionen på en kundekontrakt
Hvis en aftale ikke opfylder definitionen på en kundekontrakt, men aftalen 
medfører, at virksomheden modtager et vederlag, skal virksomheden ind-
regne vederlaget i omsætningen, hvis et af nedenstående kriterier er 
opfyldt: 
• Virksomheden har ingen resterende forpligtelser til at overdrage varer 

eller tjenesteydelser til kunden, størstedelen af vederlaget er modta-
get, og det modtagne vederlag er ikke-refunderbart. 

• Aftalen er ophævet, og virksomheden har modtaget et ikke-refunder-
bart vederlag. 

Indtil en af ovenstående kriterier indtræffer, eller indtil definitionen på en 
kundekontrakt opfyldes, skal virksomheden indregne eventuelle modtagne 
vederlag som en forpligtelse. Afhængigt af omstændighederne udgør dette 
beløb en forpligtelse til at overdrage varer eller tjenesteydelser eller til at til-
bagebetale det modtagne vederlag. I begge tilfælde måles forpligtelsen til 
størrelsen af det vederlag, der er modtaget fra kunden.

Ikkerefunderbart depositum
 Ejendomsudvikleren konkluderede i ovenstående eksempel, at afta-
len med kunden ikke opfyldte definitionen på en kundekontrakt. 
Spørgsmålet er så, hvordan virksomheden skal behandle det ikke-
refunderbare depositum på 500.000 kr. Virksomheden har hverken 
modtaget hele vederlaget eller ophævet kontrakten. I henhold til 
IFRS 15.16 skal virksomheden behandle de 500.000 kr. som en for-
pligtelse. Virksomheden fortsætter med at indregne depositummet 
i balancen sammen med eventuelle fremtidige betalinger fra kun-
den og renter på bankindeståendet, indtil det tidspunkt, hvor krite-
rierne for en kundekontrakt er opfyldt (dvs. at det er sandsynligt, at 
virksomheden modtager vederlaget for bygningen fra kunden), 
eller at ét af kriterierne i IFRS 15.15 er opfyldt. Virksomheden skal 

Aftaler, som ikke er  
omfattet af IFRS 15, 
IFRS 15.15

IFRS 15.16
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løbende revurdere, om kriterierne for en kundekontrakt eller krite-
rierne i IFRS 15.15 er opfyldt.

30A .4  Trin 2: Identifikation af leveringsforpligtelser
Når en virksomhed bliver part i en kundekontrakt, får virksomheden i hen-
hold til vilkårene i kontrakten og branchepraksis visse rettigheder og for-
pligtelser. Forpligtelserne følger af virksomhedens pligt til at levere en vare 
eller en tjenesteydelse til kunden. Det vederlag, som kunden skal betale, 
udgør virksomhedens rettigheder. I en kundekontrakt er der ofte aftalt flere 
leverancer, og disse kan overdrages til kunden på forskellige tidspunkter. 
Grundprincippet er, at det forventede salgsvederlag skal indtægtsføres 
efter et mønster, som afspejler overdragelsen af varer eller tjenesteydelser 
til kunden. Der skal derfor identificeres en metode, som sikrer, at indtægten 
periodiseres i takt med overdragelsen til kunden. IFRS 15 introducerer i 
denne sammenhæng begrebet “performance obligations”, som på dansk er 
oversat til leveringsforpligtelser.

Med hensyn til leveringsforpligtelser skelner standarden mellem særskilte 
varer og tjenesteydelser (særskilte leveringsforpligtelser) og varer og tjene-
steydelser, som ikke er af særskilt karakter (ikke-særskilte leveringsforplig-
telser). 

Ved indgåelse af en kontrakt med en kunde, skal de forskellige leveringsfor-
pligtelser, som tilsammen vil udgøre de samlede forpligtelser i kontrakten, 
identificeres. Leveringsforpligtelserne kan fremgå eksplicit af aftalen med 
kunden, eller de kan være implicitte i form af lovkrav eller forpligtelser, som 
følger af branchenormer.

Når virksomheden har identificeret de varer og tjenesteydelser, som skal 
overdrages til kunden, skal den tage stilling til, hvilke af disse der kan anses 
for at være særskilte leveringsforpligtelser. Denne vurdering beror først og 
fremmest på, om den enkelte vare eller tjenesteydelse er “distinct” eller på 
dansk “af særskilt karakter” i henhold til kontrakten. Efter IFRS 15 vil der 
være tale om en særskilt leveringsforpligtelse, hvis følgende to betingelser 
begge er opfyldt:
• Kunden kan opnå fordele fra varen eller tjenesteydelsen alene eller i 

kombination med andre ressourcer, som er let tilgængelige 
(IFRS 15.27(a)).

• Virksomhedens tilsagn om at levere en vare eller tjenesteydelse kan 
adskilles fra andre tilsagn i kontrakten (IFRS 15.27(b)).

IFRS 15.22

Særskilte leverings-
forpligtelser, 
IFRS 15.27
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IFRS 15 anfører følgende proces til vurderingen af, hvorvidt leverancen af 
en vare eller tjenesteydelse er af særskilt karakter:

Ja

Nej

Ja Ikke-særskilt 
leverings- 

forpligtelse
Er leverancen af en individuel vare 

eller tjenesteydelse faktisk af 
særskilt karakter givet den pågældende  
kontrakts specifikke omstændigheder?

Kan leverancen af en individuel  
vare eller tjenesteydelse være af  

særskilt karakter?

Særskilt leveringsforpligtelse

Nej

 
Vurderingen af, hvorvidt leverancen af en vare eller tjenesteydelse kan 
være særskilt, beror på, om kunden kan drage fordel af varen eller tjeneste-
ydelsen alene eller sammen med andre umiddelbart tilgængelige ressour-
cer. Vurderingen skal baseres på de iboende egenskaber ved varen eller tje-
nesteydelsen, som overdrages, og påvirkes ikke af, hvordan kunden påtæn-
ker at anvende den. Når virksomheden har fastslået, at en vare eller tjene-
steydelse er af særskilt karakter, baseret på dens iboende egenskaber, skal 
virksomheden vurdere, om den er særskilt i relation til kontrakten som hel-
hed. Formålet er at vurdere, om virksomheden i henhold til kontrakten skal 
levere de enkelte varer eller tjenesteydelser særskilt, eller om hver vare 
eller tjenesteydelse er elementer i en samlet leverance. 

Det vil sige, at det først skal vurderes, om leverancen potentielt kan være af 
særskilt karakter og derefter vurdere, om leverancen faktisk er af særskilt 
karakter i den pågældende salgskontrakt. Det medfører, at en leverance, 
som potentielt kan være af særskilt karakter, ikke altid er det, og derfor skal 
vurderingen af kriterierne i både IFRS 15.27 og 15.29, jf. nedenfor, altid 
gennemføres.

Hvis en vare eller tjenesteydelse ikke anses for at være af særskilt karakter, 
skal virksomheden kombinere den med andre varer eller tjenesteydelser, 
indtil der identificeres en gruppe af varer eller tjenesteydelser, som anses 
for at være af særskilt karakter. 

Denne tilgang kan sammenlignes med de vurderinger, som skal foretages, 
når pengestrømsfrembringende enheder skal fastlægges i forhold til ned-
skrivningsformål. Konsekvensen kan være, at varer eller tjenesteydelser, 

Ikke-særskilte leverings-
forpligtelser
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som ikke anses at være af særskilt karakter, skal sammenlægges med andre 
aftalte varer og tjenesteydelser, indtil der kan identificeres en gruppe af 
varer eller tjenesteydelser, som er af særskilt karakter. I nogle tilfælde vil 
kontrakten som helhed anses for at være en enkelt leveringsforpligtelse.

IFRS angiver tre indikatorer på, at to eller flere løfter om at levere varer eller 
tjenesteydelser til en kunde ikke kan identificeres separat i henhold til kon-
trakten:
• Virksomheden leverer en tjenesteydelse ved at integrere varer eller tje-

nesteydelser i henhold til kontrakten til en sammensat leverance, bestilt 
af kunden.

• En eller flere af varerne eller tjenesteydelserne bliver væsentligt ændret 
eller tilpasset til en anden vare eller tjenesteydelse, som skal leveres i 
henhold til kontrakten.

• Varer eller tjenesteydelser er afhængige af eller indbyrdes forbundet 
med hinanden.

Serier af tilsvarende varer eller tjenesteydelser af særskilt karakter, og som 
overdrages til kunden efter et sammenfaldende mønster, skal sammenlæg-
ges og regnskabsmæssigt behandles som én leveringsforpligtelse. En sådan 
porteføljebetragtning kan kun anvendes, hvis de individuelle leveringsfor-
pligtelser, der lægges sammen, opfyldes over tid og kan periodiseres efter 
samme model.

Varer og tjenesteydelser, som ikke er af særskilt karakter – 
væsentlig integrationsydelse

 En entreprenør indgår en kontrakt med en kunde om at bygge et 
hospital. Entreprenøren er ansvarlig for den overordnede projekt-
styring og identificerer forskellige varer og tjenesteydelser, som 
entreprenøren lover kunden i henhold til kontrakten, herunder pro-
jektering, rydning af grunden, fundament, indkøb, opførelse af byg-
ningen, rørlægning og elektriske installationer, installation af udstyr 
og færdiggørelse.

 De nævnte varer og tjenesteydelser kan være af særskilt karakter i 
henhold til IFRS 15.27(a). Det vil sige, at kunden kan drage fordel af 
varerne og tjenesteydelserne enten alene eller sammen med andre 
umiddelbart tilgængelige ressourcer. Dette kan dokumenteres ved, 
at virksomheden, eller dens konkurrenter, regelmæssigt sælger 
disse varer og tjenesteydelser særskilt til kunder. Derudover kan 
kunden også opnå økonomiske fordele ved de individuelle varer og 
tjenesteydelser ved at anvende, forbruge, sælge eller beholde dem.

 Til trods for ovennævnte er leverancen af varerne og tjenesteydel-
serne ikke af særskilt karakter i henhold til IFRS 15.27(b). Denne 
vurdering er baseret på faktorerne i IFRS 15.29. Årsagen er, at virk-
somheden leverer en væsentlig ydelse i form af at integrere alle 

IFRS 15.29
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varer og tjenesteydelser (inputfaktorerne) i hospitalet (det samlede 
resultat), som er det, kunden har bestilt. Da ikke begge kriterier i 
IFRS 15.27 er opfyldt, er varerne og tjenesteydelserne ikke af sær-
skilt karakter. Entreprenøren behandler alle varerne og tjeneste-
ydelserne i kontrakten regnskabsmæssigt som én samlet leverings-
forpligtelse.

Varer og tjenesteydelser af særskilt karakter
 En programudvikler indgår en kontrakt med en kunde om salg af en 
softwarelicens. Virksomheden skal også foretage installation samt 
efter behov levere softwareopdateringer og teknisk support både 
online og telefonisk i en periode på to år. Virksomheden sælger 
licensen, installationsydelsen og den tekniske support særskilt. 
Installationsydelsen udføres rutinemæssigt af andre virksomheder 
og ændrer ikke softwaren væsentligt. Softwaren forbliver funktio-
nel uden opdateringer og teknisk support.

 Virksomheden identificerer først de varer og tjenesteydelser, den 
har lovet kunden, for at kunne identificere de forskellige leverings-
forpligtelser. I den forbindelse observerer virksomheden, at soft-
warelicensen leveres før de andre varer og tjenesteydelser og forbli-
ver funktionel uden opdateringer og support. Kunden kan drage for-
del af opdateringerne sammen med softwarelicensen, som overfø-
res ved starten af kontrakten. Derfor konkluderer virksomheden, at 
kunden kan drage fordel af varerne og tjenesteydelserne enten 
alene eller sammen med andre umiddelbart tilgængelige ressour-
cer. Kriteriet i IFRS 15.27(a) er opfyldt.

 Virksomheden vurderer også principperne og faktorerne i 
IFRS 15.29 og fastslår, at tilsagnet om at levere hver enkelt vare og 
tjenesteydelse til kunden kan identificeres særskilt fra hvert af de 
andre løfter. Kriteriet i IFRS 15.27(b) er altså også opfyldt. Selvom 
virksomheden integrerer softwaren i kundens systemer, har instal-
lationsydelsen ikke væsentlig betydning for kundens mulighed for at 
anvende og drage fordel af softwarelicensen, fordi installations-
ydelserne udføres rutinemæssigt og kan udføres af andre leveran-
dører. Softwareopdateringerne påvirker heller ikke kundens mulig-
hed for at anvende og drage fordel af softwarelicensen i væsentlig 
grad i licensperioden. Virksomheden observerer endvidere, at 
ingen af de lovede varer eller tjenesteydelser ændres eller tilpasses 
til hinanden, og virksomheden leverer ikke en væsentlig ydelse ved 
at integrere de forskellige produkter til et samlet resultat. Endelig 
vurderer virksomheden, at softwaren og tjenesteydelserne ikke 
påvirker hinanden væsentligt, og derfor er de ikke afhængige af 
eller indbyrdes forbundet med hinanden. Baseret på ovenstående 
vurderinger identificerer virksomheden følgende fire leveringsfor-
pligtelser: Software, en installationsydelse, softwareopdateringer 
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og teknisk support. Dernæst benytter virksomheden IFRS 15.31-38 
til at fastslå, hvorvidt de enkelte leveringsforpligtelser leveres på et 
bestemt tidspunkt eller over tid.

Væsentlig tilpasning
 De lovede varer og tjenesteydelser er de samme som i ovenstående 
eksempel med en enkelt undtagelse. Det er nu specificeret i kon-
trakten, at softwaren vil blive væsentligt tilpasset med ny funktiona-
litet for at kunne fungere sammen med resten af kundens systemer 
og programmer. Tilpasningen af softwaren kan foretages af andre 
leverandører.

 Virksomheden vurderer, hvorvidt varerne og tjenesteydelserne, 
som den har lovet kunderne, er af særskilt karakter i henhold til 
IFRS 15.27. Som i det tidligere eksempel konkluderer virksomhe-
den, at softwaren, installationen, softwareopdateringer og teknisk 
support kan være af særskilt karakter, og IFRS 15.27(a) er opfyldt. 
Derudover skal IFRS 15.27(b) vurderes. Virksomheden konklude-
rer, at den lover kunden at tilpasse og installere softwaren, så den 
fungerer sammen med kundens øvrige systemer og programmer. 
Dette medfører, at virksomheden, i modsætning til det tidligere 
eksempel, benytter softwaren og installationen (to inputfaktorer) til 
at levere et særligt tilpasset program (samlet resultat), som anført i 
kontrakten (IFRS 15.29(a)). Softwaren bliver væsentligt ændret og 
tilpasset i forbindelse med tjenesteydelsen. Således skal softwaren 
og installationen anses som én samlet leveringsforpligtelse, mens 
softwareopdateringer og teknisk support i lighed med det tidligere 
eksempel identificeres som separate leveringsforpligtelser.

IFRS 15 anvender et princip om, at sammensatte transaktioner regnskabs-
mæssigt skal opdeles, så de afspejler den underliggende økonomiske reali-
tet, og at særskilte kontrakter regnskabsmæssigt skal lægges sammen, hvis 
en sådan sammenlægning bedre giver et retvisende billede af salgskontrak-
tens økonomiske indhold. Principielt er dette element i IFRS 15 ingen nyska-
belse i forhold til de hidtidige standarder. Den udvidede vejledning i IFRS 15, 
som gives til anvendelsen af principperne, kan i nogle sammenhænge med-
føre en ændring i forhold til gældende praksis.

I enkelte tilfælde vil overdragelsen af varer og tjenesteydelser til virksomhe-
dens kunder involvere andre parter, som ikke er i et direkte kontraktforhold 
med kunden. Når flere parter er involveret, skal der foretages en vurdering 
af, om virksomheden er principal eller agent. Vurderingen af, om virksom-
heden er principal eller agent, skal foretages for hver leveringsforpligtelse i 
kontrakten. En principals leveringsforpligtelser afviger fra en agents for-
pligtelser på den måde, at en principal er forpligtet til at levere varer eller 
tjenesteydelser til kunden, mens en agent kun har en formidlingsrolle og 
dermed ikke har leveringsforpligtelser knyttet til de underliggende varer 
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eller tjenesteydelser. Vurderingen har stor indflydelse på størrelsen af den 
indtægt, der skal indregnes. En principal indregner omsætning med et 
beløb, svarende til bruttovederlaget og et afledt vareforbrug, mens en 
agent kun skal indtægtsføre nettovederlaget, altså provisionen for formid-
lingsydelsen. 

Vurderingen af, om en virksomhed er en principal eller en agent, er ofte 
kompliceret og skønsmæssig. Følgende forhold anses som indikatorer for, 
at en virksomhed optræder som principal:
• Virksomheden er hovedansvarlig for at opfylde løftet om at levere den 

specificerede vare eller tjenesteydelse. Dette omfatter typisk et ansvar 
for, at varen eller tjenesteydelsen godkendes af kunden (IFRS 15.29(a)).

• Virksomheden har en lagerrisiko, før eller efter at varen eller tjeneste-
ydelsen er overdraget til kunden. Varelagerrisiko efter overdragelse 
kan eksempelvis skyldes, at kunden har returret (IFRS 15.29(b)).

• Virksomheden kan fastsætte prisen på varen eller tjenesteydelsen 
(IFRS 15.29(c)).

Principal agent-betragtningerne i IFRS 15 er udledt af definitionen på en 
leveringsforpligtelse, og der fokuseres på, hvem der kontrollerer varen eller 
tjenesteydelsen, mens indikatorerne i IAS 18 og IAS 11 har som mål at iden-
tificere risikotageren. Dette vil betyde, at nogle virksomheder, som tidligere 
anså sig selv som principal i en sammenhæng, kan komme til den modsatte 
konklusion i henhold til IFRS 15 og vice versa.

Nogle virksomheder overdrager dele af deres varebeholdninger til en anden 
part som led i en konsignationsaftale, herunder distributører og forhand-
lere. Dette kan skyldes et ønske om at flytte varerne tættere på kunden for 
på den måde at effektivisere distributionen. Overdragelsen til den anden 
part sker, uden at der gennemføres en salgstransaktion, og den anden part 
ejer således ikke de varer, som markedsføres. Virksomheder, som indgår 
konsignationsaftaler, skal vurdere deres leveringsforpligtelser for at sikre, 
at alle varer og tjenesteydelser, som leveres til en distributør eller til en slut-
kunde, bliver identificeret. 

Følgende forhold anses som indikationer på, at der er tale om en konsigna-
tionsaftale:
• Virksomheden har kontrol over produktet, indtil en bestemt begivenhed 

indtræffer, fx salget af produktet til en af distributørens kunder, eller 
indtil en bestemt periode udløber.

• Virksomheden kan kræve produktet returneret eller overdrage produk-
tet til tredjepart.

• Distributøren har ikke en ubetinget pligt til at betale for produktet, selv 
om det kan kræves, at der betales et depositum.

Kriterier for principal, 
IFRS 15.B37
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Listen over indikatorer er ikke udtømmende. Den endelige vurdering skal 
foretages på baggrund af, hvorvidt virksomheden ved leveringen af et pro-
dukt har afgivet kontrollen over varen.

Mange salgskontrakter indeholder klausuler eller andre mekanismer, som 
giver kunden en option på at erhverve yderligere varer eller tjenesteydel-
ser. Der kan være givet rabat på disse varer og tjenesteydelser. Optioner på 
at erhverve yderligere varer eller tjenesteydelser med rabat findes i mange 
former. IFRS 15.B40 anfører, at en sådan option kun er en leveringsforplig-
telse, hvis optionen indebærer en væsentlig ret for kunden. En ret er 
væsentlig, hvis den medfører en rabat, som kunden ikke ville have uden at 
indgå kontrakten. Hvis kunden får en rabat, som ligger inden for de rabat-
ter, som virksomheden normalt yder, udgør den ikke en væsentlig ret. For-
målet med dette krav er, at identificere kundeoptioner, som kunden i reali-
teten (ofte implicit) betaler for, som en del af transaktionsprisen og allokere 
en del af transaktionsprisen hertil.

IAS 18 og IAS 11 indeholder ingen specifik vejledning i en skelnen mellem 
optioner med væsentlige rettigheder og almindelige tilbud. I praksis blev 
sådanne optioner med væsentlige rettigheder derfor ofte indregnet uden at 
udskille et optionselement. IFRS 15 kan derfor potentielt indebære en 
ændring i forhold til hidtidig gældende praksis. Kontraktvilkårene skal eva-
lueres nøje for at kunne skelne mellem optionselementer og almindelige til-
bud, og vurderingerne vil normalt i vid udstrækning kræve udøvelse af skøn.

Optionselementer, som ikke udgør en væsentlig ret
 En virksomhed i telekommunikationsbranchen indgår en kontrakt 
med en kunde om at levere en mobiltelefon og et månedligt abonne-
ment i to år. Abonnementet omfatter op til 1.000 minutters taletid 
og 1.500 SMS-beskeder om måneden til en fast månedlig pris. I kon-
trakten anføres prisen for eventuelle taleminutter eller SMS-beske-
der ud over det, som er omfattet af abonnementet, som kunden kan 
vælge at købe i en hvilken som helst måned, og prisen svarer til den 
normale salgspris for disse tjenesteydelser.

 Virksomheden vurderer, at tilsagnet om at levere en mobiltelefon 
og et månedligt abonnement er særskilte leveringsforpligtelser. 
Dette skyldes, at kunden kan drage fordel af mobiltelefonen og 
abonnementstjenesten alene eller sammen med andre ressourcer, 
som er umiddelbart tilgængelige for kunden i henhold til kriteriet i 
IFRS 15.27(a). Derudover kan mobiltelefonen og abonnementet 
identificeres separat fra hinanden i overensstemmelse med kriteriet 
i IFRS 15.27(b) (baseret på en vurdering af faktorerne i IFRS 15.29).

 Virksomheden vurderer, at optionen på at erhverve yderligere tale-
tidsminutter eller SMS-beskeder ikke udgør en væsentlig ret, som 
kunden ikke ville have fået, hvis kontrakten ikke var indgået 

Optioner på at erhverve 
yderligere varer eller  
tjenesteydelser
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(IFRS 15.B41). Grunden hertil er, at prisen på de yderligere taletids-
minutter og SMS-beskeder svarer til den normale salgspris for disse 
tjenesteydelser. Da optionen på at erhverve yderligere taletidsmi-
nutter og SMS-beskeder ikke udgør en væsentlig ret, fastslår virk-
somheden, at det ikke er en leveringsforpligtelse i henhold til kon-
trakten. Som følge heraf allokeres ingen del af transaktionsprisen til 
optionen på at erhverve yderligere taletidsminutter eller SMS-
beskeder. Virksomheden indtægtsfører eventuelle yderligere tale-
tidsminutter eller SMS-beskeder, hvis og når virksomheden leverer 
disse tjenesteydelser.

30A .5  Trin 3: Fastsættelse af transaktionsprisen
Transaktionsprisen er det vederlag, som virksomheden forventer at mod-
tage i en kundekontrakt. En virksomhed skal ved fastsættelse af transakti-
onsprisen tage hensyn til kontraktvilkårene og virksomhedens almindelige 
forretningspraksis. Transaktionsprisen påvirkes af flere forhold, herunder 
vederlagets art, tidspunktet for overdragelsen og eventuelle variable ele-
menter. Der skal specifikt tages hensyn til følgende elementer ved fastsæt-
telse af transaktionsprisen:
• Variabelt vederlag (IFRS 15.50–59).
• Pengenes tidsværdi, hvis kundekontrakten indeholder et væsentligt 

finansieringselement (IFRS 15.60–65).
• Dagsværdien af vederlag, som erlægges i en anden form end kontanter 

(IFRS 15.66–69).
• Vederlag som betales til kunden, herunder kuponer og rabatter 

(IFRS 15.70–72).

Det er meningen, at transaktionsprisen skal afspejle virksomhedens rettig-
heder i kontrakten i dens nuværende form. Der skal således ikke tages hen-
syn til eventuelle forventninger om kontraktændringer, som vil medføre 
yderligere leverancer. Eventuelle beløb, der inddrives på vegne af tredje-
parter, fx skatter og afgifter som inddrives på vegne af offentlige myndig-
heder, skal ikke medregnes i transaktionsprisen. En virksomhed skal heller 
ikke tage hensyn til en eventuel kreditrisiko. Kreditrisici afspejles som tab 
og ikke som reduceret omsætning. I situationer, hvor prisen er fast, og virk-
somheden modtager vederlaget samtidig med overdragelsen af varer og 
tjenesteydelser til kunden, kan transaktionsprisen fastsættes relativt 
enkelt. I andre tilfælde kan det være en mere kompleks opgave, hvilket gæl-
der fx i situationer, hvor vederlaget inkluderer variable elementer, når beta-
lingen modtages på et andet tidspunkt end ved overdragelsen af varer og 
tjenesteydelser, og når der modtages et ikke-kontant vederlag.

IFRS 15.48

Rettigheder i kontraktens 
nuværende form
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IFRS 15 indeholder langt mere specifik vejledning i fastsættelsen af trans-
aktionsprisen end de hidtidige standarder. Både vejledningen om variabelt 
vederlag og finansieringselementet i salgstransaktioner kan medføre 
ændringer i forhold til gældende praksis. Det samme gælder, om end i min-
dre omfang, også vejledningen for ikke-kontante vederlag og håndteringen 
af vederlag, som skal overføres til en kunde i forbindelse med salgstransak-
tioner. 

Hvis vederlaget indeholder et variabelt element, skal virksomheden fore-
tage et skøn over det beløb, den forventer at modtage. Variable vederlag 
omfatter i denne sammenhæng forskellige former for rabatter, tilbagebeta-
linger, godtgørelser, prisnedslag, incitamenter, resultatbonusser og geby-
rer. Det forventede vederlag kan også være variabelt, hvis en virksomheds 
ret til vederlaget afhænger af, om en eller flere begivenheder indtræffer 
eller ikke. Som eksempel på et variabelt vederlag kan nævnes salg af et pro-
dukt med en returret. Et andet eksempel er milepælsbonus til kunder.

Der er ikke noget krav om, at det variable element fremgår eksplicit af kon-
trakten. Et vederlag er også variabelt, hvis kunden har en berettiget for-
ventning på baggrund af virksomhedens almindelige forretningspraksis, 
offentliggjorte politik eller andre tilkendegivelser om, at virksomheden vil 
acceptere et vederlag, som er mindre end den fastsatte pris. Således kan et 
vederlag anses for at være variabelt, hvis det forventes, at virksomheden 
vil tilbyde et prisnedslag. Et vederlag kan også være variabelt, hvis der er 
andre forhold, som indikerer, at virksomheden allerede ved kontraktens 
indgåelse havde til hensigt at tilbyde et prisnedslag.

Selvom de hidtidige standarder ikke omtaler disse vederlagstyper, er det 
alligevel rimeligt at antage, at flere af dem blev behandlet i overensstem-
melse med IFRS 15. Der er imidlertid også eksempler på det modsatte, fx 
returret og refusioner. I henhold til den hidtidige praksis var det ikke almin-
deligt at anse disse som variable elementer af vederlaget. 

Det fremgår endvidere af IFRS 15, at en virksomhed, som er klar over udfor-
dringerne ved at inddrive et vederlag, men som alligevel er villig til at indgå 
en kontrakt om salg til den pågældende kunde, i realiteten giver et pris-
nedslag. Kreditrisiko kan altså enten være et omkostningselement eller et 
prisnedslag og dermed en omsætningsreduktion, som fremkommer ved, at 
vederlaget kan variere. Vejledningen er mindre specifik, når det kommer til 
at skelne mellem prisnedslag og tabsrisiko. Det er oplagt, at der er tale om 
en skønsmæssig vurdering, og IFRS 15 indeholder ikke megen vejledning i 
udøvelsen af dette skøn. I henhold til den hidtidige praksis var det kutyme 
at angive kreditrisikoen som tab, medmindre tabsforventningen var kendt 
og indregnet ved kontraktens indgåelse.

Som vi ser det
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Hvis en kundekontrakt indeholder et variabelt vederlag, skal virksomheden 
foretage et skøn over det variable element. Standarden angiver i denne 
sammenhæng to alternative metoder. 

Den ene metode til at foretage et skøn over et variabelt vederlag er at 
anvende en forventningsværdimodel, hvor det variable vederlag er lig med 
summen af sandsynlighedsvægtede værdier for mulige udfald. 

Alternativt kan virksomheden foretage et skøn over det variable vederlag 
baseret på det mest sandsynlige udfald. Virksomheden skal anvende den 
metode, som bedst afspejler det vederlag, som virksomheden vil modtage, 
og det er ikke meningen, at virksomheden skal kunne vælge imellem de to 
metoder. 

Generelt kan det dog siges, at en forventningsværdibaseret metode vil 
være bedst egnet, hvis der er et stort antal mulige udfald, og at en metode, 
baseret på det mest sandsynlige udfald, vil være bedst egnet til at foretage 
et skøn over variable vederlag, hvis der er få udfald. Uanset hvilken metode, 
der vælges, skal den anvendes konsekvent, både over kontraktens løbetid 
og for ensartede kontrakter. Virksomheden skal vurdere alle tilgængelige 
oplysninger og identificere mulige udfald. Disse oplysninger skal være de 
samme, som virksomheden anvender i tilbudsprocessen og som led i kon-
traktens prisfastsættelse.

Forventningsværdimodellen
 En virksomhed udvikler hjemmesider for sine kunder. Den modta-
ger et fast honorar samt et variabelt honorar, som består af en 
bonus baseret på tidspunktet for hjemmesidernes færdiggørelse. 
Baseret på virksomhedens erfaring fra tidligere leverancer kan den 
opstille følgende sandsynligheder for opnåelse af bonus:

Bonusbeløb Sandsynlighed

0 15 %

50.000 40 %

100.000 45 %

 Virksomheden vurderer, at forventningsværdimodellen er den 
model, som bedst afspejler det beløb, virksomheden har krav på at 
modtage, da virksomheden har mange kontrakter, som har tilsva-
rende karakteristika som den nye kontrakt. I henhold til forvent-
ningsværdimodellen anslår virksomheden det variable vederlag til 
65.000 kr. [(0 x 15 %) + (50.000 kr. x 40 %) + (100.000 kr. x 45 %)].

Metoder til skøn over  
variabelt vederlag, 
IFRS 15.53
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Efter virksomheden har foretaget et skøn over det variable vederlag, skal 
den tage stilling til, om der skal anvendes en begrænsningsmekanisme for 
indregning af variable vederlag (constraints). Denne mekanisme skal forhin-
dre, at omsætning indregnes, før der er tilstrækkelig sikkerhed for, at virk-
somheden modtager vederlaget.

For at kunne inkludere et variabelt element i skønnet over transaktionspri-
sen skal virksomheden dokumentere, at det er “meget sandsynligt”, at en 
”væsentlig” tilbageførsel af den indregnede variable omsætning ikke vil 
finde sted i efterfølgende perioder. Begrænsningsmekanismen tager såle-
des højde for både sandsynligheden for manglende betaling og størrelsen 
af en eventuel omsætningstilbageførsel. Væsentlighed skal måles i forhold 
til kontraktens samlede vederlag og ikke alene i forhold til det variable ele-
ment.

Da denne begrænsningsregel er baseret på ikke-definerede skønsmæssige 
værdier, vil den formentlig blive udfordrende at anvende i praksis. “Meget 
sandsynligt” er åbenbart mere sandsynligt end den definerede sandsynlig-
hedsværdi “mere sandsynligt end ikke” og mindre sandsynligt end “så godt 
som sikkert”. Selvom det er klart, at væsentligheden skal vurderes i forhold 
til kontraktindtægten, er det også vigtigt at afgrænse i forhold til lovens 
væsentlighedskriterie. 

Dette generelle væsentlighedsniveau er mere gennemgribende, idet det 
ikke alene kan vurderes i forhold til kontraktindtægten, men at der også skal 
tages hensyn til andre regnskabstal som fx nettoresultat og egenkapital. 
Hvor omfattende denne ændring bliver, afhænger meget af, hvordan 
begrænsningsreglen bliver anvendt i praksis.

Milestonebonus til kunde – rabat baseret på salgsvolumen
 En virksomhed indgår 1. januar 2021 en kontrakt med en kunde om 
salg af produkt A for 100 kr. pr. enhed. Hvis kunden køber mere end 
1.000 enheder af produkt A i et kalenderår, fremgår det af kontrak-
ten, at prisen med tilbagevirkende kraft skal reduceres til 90 kr. pr. 
enhed. Vederlaget i kontrakten er således variabelt.

Foretagelse af skøn over variable vederlag
 I første kvartal, altså pr. 31. marts 2021, var der solgt 75 enheder 
til kunden. Virksomheden anslår derfor, at der er ringe sandsynlig-
hed for, at kunden kommer til at købe mere end 1.000 enheder i 
løbet af 2021.

Begrænsning med hensyn til indregning af variabelt vederlag
 Virksomheden vurderer kravene i IFRS 15.56-58, som omhandler 
begrænsninger med hensyn til indregning af variabelt vederlag. 
Virksomheden har god erfaring med dette produkt og med købe-
mønstret. Derfor konkluderer virksomheden, at det er meget sand-
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synligt, at en væsentlig tilbageførsel af indregnet omsætning (altså 
100 kr. pr. enhed) ikke vil forekomme i de efterfølgende perioder. 
Virksomheden indtægtsfører derfor en indtægt på 7.500 kr. (75 
enheder a 100 kr. pr. enhed) for første kvartal, 31. marts 2021.

 Ændring af skøn
 I maj 2021 køber kunden en ny virksomhed. Dette medfører, at kun-
den i andet kvartal køber yderligere 500 enheder af produkt A. 
Baseret på disse nye oplysninger vurderer virksomheden, at kun-
den kommer til at købe flere end 1.000 enheder i 2021. Resultatet 
bliver, at den forventede enhedspris ikke længere er 100 kr., men 
90 kr., som skal lægges til grund med tilbagevirkende kraft. Virk-
somheden indtægtsfører således 44.250 kr. i andet kvartal. Dette 
beløb er beregnet ved at tage salget i andet kvartal (500 enheder a 
90 kr.) og fratrække 750 kr. (75 enheder a 10 kr.), som afspejler for 
meget indtægtsført vederlag i første kvartal.

En virksomhed kan levere et produkt til sine kunder og samtidig give kunden 
ret til at returnere varen. Virksomheden er under disse omstændigheder 
forpligtet til helt eller delvist at tilbagebetale vederlaget, eller eventuelt 
overdrage en anden vare som erstatning for den, der returneres. En retur-
neringsret udgør ikke en særskilt leveringsforpligtelse (IFRS 15.B22), og 
standarden foreskriver i stedet, at virksomheden, når den sælger varer 
med returret, sælger et uvist antal produkter. Virksomheden kan derfor, 
indtil returretten udløber, ikke indregne indtægter fra salg, som ikke bliver 
til noget, fordi produkterne returneres. Rent praktisk afspejles salgsusik-
kerheden i transaktionsprisen. Potentielle returvarer anses med andre ord 
for at udgøre et variabelt element i transaktionsprisen, og virksomheden 
skal derfor tage stilling til antallet af produkter, som forventes at blive retur-
neret.

Det er uklart, om forventede retureringer vil medføre nogen væsentlige 
ændringer i forhold til IAS 18. På samme måde som i IAS 18.17 skal virk-
somheden indregne forventede returvarer som en forpligtelse, som repræ-
senterer sælgers pligt til at tilbagebetale kundens vederlag. 

Hvis begrænsningsreglen for variabelt vederlag medfører, at en komponent 
af et variabelt vederlag ikke medregnes i transaktionsprisen, kan dette føre 
til, at denne komponent ikke indtægtsføres, før den usikkerhed, som er 
årsag til variabiliteten, ophører. Den indregnede forpligtelse skal vurderes 
ved udgangen af hvert regnskabsår, så forpligtelsen afspejler det opdate-
rede skøn over forventede returvarer. En ny vurdering kan føre til en juste-
ring af periodens salgsindtægt.

Når en kunde anvender retten til at returnere en vare, vil det returnerede 
produkt i nogle tilfælde være salgbart, eventuelt efter nødvendige repara-
tioner. Under disse omstændigheder vil virksomheden indregne et aktiv i 
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balancen, som afspejler dette, og regulere sit vareforbrug tilsvarende. 
Dette aktiv skal i første omgang indregnes til den tidligere balanceførte 
værdi af varen med fradrag af eventuelle forventede reparationsomkost-
ninger. På samme måde som for returforpligtelsen skal aktivet vurderes ved 
udgangen af hvert regnskabsår. Den balanceførte værdi af aktivet kan ikke 
overstige dagsværdien. Returforpligtelsen skal i øvrigt præsenteres adskilt 
fra det tilsvarende aktiv (bruttoresultatføring).

IFRS 15 kan på dette område medføre en ændring af hidtidig praksis for ind-
regning af returforpligtelser og returret. Efter IAS 18 ville en virksomhed 
typisk have indregnet en returforpligtelse, men muligvis ikke et aktiv, som 
afspejler den returnerede vare. Derudover vil dette aktiv være genstand for 
en individuel værdiforringelsestest særskilt fra resten af varebeholdningen.

Returneringsret
 En virksomhed indgår 100 kontrakter med forskellige kunder. Hver 
kontrakt omfatter salg af et produkt for 100 kr. (100 produkter a 
100 kr. = 10.000 kr. i samlet vederlag). Betalingen modtages, når 
kontrollen med produktet overdrages til kunden. Virksomhedens 
forretningspraksis er, at kunden kan returnere et ubrugt produkt 
inden for 30 dage. Virksomhedens enhedsomkostninger er 60 kr.

 Virksomheden anvender kravene i IFRS 15.4 på porteføljen med 
100 kontrakter, da det er rimeligt at antage, at virkningen af at vur-
dere disse 100 kontrakter samlet ikke vil påvirke regnskabet i 
væsentlig grad i forhold til at vurdere de individuelle kontrakter.

 Da kunden har mulighed for at returnere produktet, anses vederla-
get som variabelt. Med henblik på at foretage et skøn over det for-
ventede variable vederlag vælger virksomheden at benytte sig af 
forventningsværdimodellen (IFRS 15.53(a)). Ved at anvende denne 
metode anslår virksomheden, at 97 enheder ikke forventes at blive 
returneret.

 Virksomheden skal også vurdere kravene i IFRS 15.56-58 for at se, 
om der er nogen begrænsninger i muligheden for at indregne det 
variable vederlag, eller om hele beløbet på 9.700 kr. (97 enheder a 
100 kr.) kan inkluderes i transaktionsprisen. Virksomheden kommer 
frem til, at den kan inkludere det variable vederlag i transaktionspri-
sen, selvom antallet af returvarer er uden for virksomhedens kon-
trol. Det skyldes, at virksomheden har stor erfaring med antallet af 
returvarer og kundegruppen. Samtidig vil usikkerheden blive afkla-
ret inden for en kort tidsperiode (30 dages returperiode). Derfor 
vurderer virksomheden, at det er meget sandsynligt, at en væsent-
lig tilbageførsel af indregnet omsætning ikke vil forekomme i de 
efterfølgende perioder.
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 Yderligere anslår virksomheden, at omkostningen ved at tilba-
getage produkterne er uvæsentlig, og at produkterne kan gensæl-
ges med en fortjeneste.

 Ved overdragelsen af kontrol med de 100 produkter indtægtsfører 
virksomheden ikke vederlaget for de tre produkter, som forventes 
returneret. I overensstemmelse med IFRS 15.55 og B21 indtægts-
fører virksomheden som følger:
• Omsætning på 9.700 kr. (97 produkter a 100 kr., som ikke for-

ventes returneret).
• En returforpligtelse på 300 kr. (3 produkter a 100 kr., som for-

ventes returneret).
• Et returneringsaktiv på 180 kr. (3 produkter a 60 kr., som virk-

somheden har krav på fra de kunder, som returnerer).
• Et vareforbrug på 5.280 kr. (97 produkter a 60 kr., som virk-

somheden har solgt).

Ændringerne på området kan imidlertid påvirke producenter og distributø-
rer, som ellers ikke forventes at blive nævneværdigt påvirket af IFRS 15. 
Virksomheder skal derfor vurdere, om deres nuværende metoder til at fore-
tage et skøn over returneringsretter er passende og i overensstemmelse 
med bestemmelserne i IFRS 15.

Når en virksomhed modtager et forskud, eller når den har ydet kunden kre-
dit, indeholder transaktionen et finansieringselement. IFRS 15 foreskriver, 
at der ved fastsættelsen af transaktionsprisen skal justeres for eventuelle 
væsentlige finansieringselementer. Dette medfører, at transaktionsprisen 
tager hensyn til pengenes tidsværdi, og at opløsningseffekten vises som 
renteindtægter eller -omkostninger. Et væsentligt finansieringselement kan 
være udtrykkeligt anført i kontrakten eller følge implicit af de aftalte beta-
lingsvilkår. Den diskonteringssats, der skal anvendes, er den samme, som 
ville gælde, hvis virksomheden havde indgået en særskilt finansierings-
transaktion med kunden. Satsen skal afspejle modpartens kreditværdig-
hed, og det er ikke muligt ukritisk at anvende en kontraktligt fastsat sats 
mellem parterne. Diskonteringssatsen må ikke opdateres i efterfølgende 
perioder.

I resultatopgørelsen skal finansieringskomponenten præsenteres særskilt 
fra indregnet omsætning. Det medfører, at virksomheden ved opfyldelsen 
af en leveringsforpligtelse indregner nutidsværdien af vederlaget som 
omsætning. Finansieringskomponenten indregnes som renteindtægt (ren-
teomkostning hvis kunden betaler forud) over finansieringsperioden ved 
brug af den effektive rentemetode, jf. kapitel 20 Finansielle aktiver. Rente-
indtægter kan kun præsenteres som omsætning i de tilfælde, hvor renteind-
tægterne repræsenterer indtægter fra virksomhedens almindelige drift 
som fx en bank eller andre kreditinstitutioner.

Som vi ser det
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Standarden anfører enkelte undtagelser fra ovenstående. Virksomheder 
kan eksempelvis se bort fra finansieringskomponenten, hvis perioden mel-
lem betalingstidspunktet og overdragelsen af varer og tjenesteydelser ikke 
overstiger et år.

Det er uklart, om virkningerne af finansieringskomponenten kun skal allo-
keres til de leveringsforpligtelser, som den er direkte relateret til. Virksom-
heden skal således foretage en konkret vurdering af, hvordan modtagne 
vederlag skal allokeres på de forskellige leveringsforpligtelser i kontrakten. 
Allokeringen kan påvirke vurderingen af, om perioden mellem betalings-
tidspunktet og overdragelsen af varer og tjenesteydelser overstiger et år 
eller ikke.

Virksomheder skal se bort fra finansieringskomponenten, hvis den ikke er 
væsentlig i forhold til kontrakten som helhed. Sådanne vurderinger vil i høj 
grad være baseret på skøn, og virksomheden skal tage hensyn til alle rele-
vante forhold og omstændigheder.

I de tilfælde, hvor kunden forudbetaler varerne eller tjenesteydelserne og 
selv bestemmer tidspunktet for overdragelsen af varerne eller tjenesteydel-
serne, vil kontrakten normalt ikke anses for at indeholde et væsentligt 
finansieringselement. Det samme vil være tilfældet, hvis en væsentlig del af 
vederlaget er variabelt og påvirkes af, om en fremtidig begivenhed, som 
hverken kunden eller virksomheden har kontrol over, indtræffer eller ikke. 
Det kan også tænkes, at forskellen mellem det aftalte vederlag og kontant-
salgsprisen skyldes andre forhold end finansiering. 

 En kontrakt, som indeholder en bestemmelse om at tilbageholde 
betaling, hvis virksomheden eller kunden ikke opfylder sin del af 
aftalen, vil normalt ikke udgøre et væsentligt finansieringselement.

Fastsættelsen af diskonteringssatsen kan medføre nogle udfordringer, da 
langt de fleste virksomheder ikke har erfaring med værdiansættelse af sær-
skilte finansieringstransaktioner. Mange virksomheder foretager imidlertid 
en eller anden form for kreditvurdering, før de inkluderer finansieringskom-
ponenter i salgstransaktioner, hvilket medfører, at de normalt har oplysnin-
ger om kundens kreditværdighed.

Betaling fra kunden kan, ud over kontanter, også ske i form af andre varer 
eller tjenesteydelser, eller andre ikke-kontante vederlag. Når en virksom-
hed modtager eller forventer at modtage afregning i andet end kontanter, 
skal virksomheden foretage et skøn over dagsværdien af vederlaget i hen-
hold til IFRS 13. Hvis dagsværdien ikke kan beregnes på en pålidelig måde, 
skal den fastsættes indirekte med henvisning til den isolerede salgspris for 
de varer eller tjenesteydelser, som virksomheden leverer som modydelse 
for vederlaget. Eventuelle variable elementer vurderes i overensstemmelse 
med det ovenfor beskrevne.

EKSEMPEL 
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IAS 18 og IFRIC 18 indeholdt den samme vejledning om IFRS 15, og der ven-
tes derfor ikke væsentlige ændringer på dette område. Virksomheder, som 
har transaktioner om byttehandler vedrørende reklameydelser, som tidli-
gere blev indregnet efter SIC 31, skal dog være opmærksomme på, at 
IFRS 15 fjerner enkelte vurderingskriterier, hvilket vil medføre en højere 
grad af regnskabsmæssige skøn.

Vederlag, som skal betales til en kunde
Vederlag, som skal betales til en kunde, omfatter beløb, som en virksomhed 
betaler eller forventer at skulle betale til kunder eller eventuelle slutkunder, 
som køber varer fra virksomhedens kunder. Dette omfatter kontanter samt 
kreditter og kuponer, som kan afregnes mod beløb, som kunden skylder 
virksomheden. Af andre eksempler på sådanne vederlag kan nævnes gratis 
produkter og gavekort til slutkunder. Løftet om at overføre et vederlag til 
kunden eller andre parter skal ikke nødvendigvis fremgå eksplicit af kon-
trakten og kan således være implicit.

Den regnskabsmæssige behandling af vederlaget til kunden afhænger af, 
om det er betaling for en særskilt vare eller tjenesteydelse, en reduktion i 
transaktionsprisen eller en kombination deraf. Hvis vederlaget udgør beta-
ling for en særskilt vare eller tjenesteydelse fra kunden, skal transaktionen 
regnskabsmæssigt behandles på samme måde som ved ordinære anskaffel-
ser. Alle vederlag til kunden, som ikke udgør betaling for en særskilt vare 
eller tjenesteydelse, skal regnskabsmæssigt behandles som en reduktion af 
transaktionsprisen.

IFRS 15 medfører ingen væsentlige ændringer på dette område i sammen-
ligning med hidtidige standarder. Kravet om at afgøre, om vederlaget til 
kunden vedrører anskaffelsen af en særskilt vare eller tjenesteydelse, er i 
praksis nyt, selvom det fremgik implicit i eksemplerne til IAS 18. For enkelte 
virksomheder vil det derfor måske være nødvendigt at revurdere den regn-
skabsmæssige behandling af vederlag, som skal betales til en kunde.

I enkelte tilfælde vil virksomheden modtage betalinger fra kunder, før den 
leverer de i kontrakten fastsatte varer eller tjenesteydelser. Sådanne start-
betalinger vedrører normalt igangsættelse, aktivering eller opsætning af en 
vare, som skal benyttes, eller en tjeneste, som skal leveres i fremtiden, men 
det kan også være betaling for at få ret til at anvende et anlæg eller en spe-
cifik vare eller tjenesteydelse. I mange tilfælde vil sådanne startbetalinger 
være ikke-refunderbare. Som eksempel kan nævnes engangsgebyrer for 
mange typer af tjenester som fx medlemskaber og abonnementer.

I mange tilfælde repræsenterer ikke-refunderbare gebyrer en startbetaling 
for varer eller tjenesteydelser, der skal leveres i fremtiden, og ikke betaling 
for en særskilt leveringsforpligtelse på tidspunktet for startbetalingen. Der-
udover kan en startbetaling være en indikation på, at der foreligger en 
option på forlængelse for fremtidige varer og tjenesteydelser til en reduce-
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ret pris (fx hvis kunden kan forny ordningen uden at skulle betale en tilsva-
rende startbetaling). 

I enkelte brancher har praksis varieret med hensyn til ikke-refunderbare 
“startbetalinger”, som fx anlægsbidrag i elindustrien. IFRS 15 indeholder 
vejledning, som ikke er direkte sammenlignelig med det, som i praksis var 
gældende tidligere, og derfor forventes det, at IFRS 15 kan medføre prak-
sisændringer, herunder også en mere ensartet praksis i brancher, som tid-
ligere har været præget af varierende regnskabsmæssige løsninger.

30A .6  Trin 4: Allokering af transaktionsprisen til særskilte 
leveringsforpligtelser
En virksomheds leveringsforpligtelser anses for at være opfyldt, når virk-
somheden overdrager varer og tjenesteydelser til kunden. Hvis alle leve-
ringsforpligtelser overdrages samtidigt til kunden, opstår der ingen prakti-
ske udfordringer med periodisering af omsætning. Værdien af leveringsfor-
pligtelserne efter overdragelsen vil da være nul, og senere ændringer, som 
vil være identisk med den samlede transaktionspris, skal indtægtsføres. I de 
fleste tilfælde overdrager virksomheden imidlertid varer og tjenesteydelser 
på forskellige tidspunkter, så nogle af leveringsforpligtelserne i en kunde-
kontrakt opfyldes, mens andre fortsat udestår ved regnskabsårets afslut-
ning. Der skal derfor identificeres en metode til at allokere transaktionspri-
sen til de forskellige leveringsforpligtelser, så omsætningen gives en tilpas-
set periodiseringsprofil. Udgangspunktet er, at transaktionsprisen skal allo-
keres til de forskellige leveringsforpligtelser baseret på deres relative isole-
rede salgspriser, men der er undtagelser til dette udgangspunkt.

For at kunne allokere transaktionsprisen til de separate leveringsforpligtel-
ser skal virksomheden fastsætte de isolerede salgspriser. Ifølge IFRS 15 er 
dette den pris, til hvilken virksomheden vil sælge en vare eller tjeneste-
ydelse ved kontraktens indgåelse. Standarden indikerer således, at en 
observerbar pris på en vare eller tjenesteydelse, som sælges separat, giver 
det bedste grundlag til at vurdere, hvad den isolerede salgspris vil være. I 
mange tilfælde vil en isoleret salgspris imidlertid ikke kunne observeres. I 
sådanne tilfælde skal virksomheden foretage et skøn, som er baseret på 
andre tilgængelige oplysninger. Det skøn, som fastsættes på tidspunktet for 
kontraktens indgåelse, skal ikke opdateres efterfølgende.

Ved udøvelse af et skøn over isolerede salgspriser skal virksomheden vur-
dere alle de oplysninger, som den med rimelighed har adgang til, og tage 
hensyn til selskabs- og markedsspecifikke forhold og oplysninger om kun-
den. Det er relativt omfattende krav, som indebærer, at virksomheden skal 
vurdere oplysninger fra en række informationskilder. Virksomheden skal 
maksimere anvendelsen af observerede input og anvende skønsmetoderne 
konsekvent under sammenlignelige forhold. I de tilfælde, hvor et skøn over 
isolerede salgspriser i ringe grad baserer sig på observerede data, skal virk-
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somheden sørge for at have tilstrækkelig dokumentation for de faktorer, 
som er vurderet ved fastsættelsen af salgspriserne.

Når en virksomhed har fastsat den isolerede salgspris for de separate leve-
ringsforpligtelser i en kontrakt, skal virksomheden allokere transaktionspri-
sen til disse baseret på den relative isolerede salgspris for hver enkelt leve-
ringsforpligtelse. Dette princip er ikke forskellig fra det, som var normalt 
efter hidtidig praksis, men metodikken kan vise sig at blive kompliceret ved 
anvendelsen af en eller flere af undtagelserne fra hovedreglen.

IFRS 15 beskriver forskellige metoder til skøn over isolerede salgspriser, 
men anfører samtidig, at andre metoder også kan benyttes. De omtalte 
metoder beskrives nedenfor:
• Den justerede markedsvurderingsmetode: Denne metode indebærer, at 

virksomheden vurderer det marked, hvor den normalt sælger varer og 
tjenesteydelser, og foretager et skøn over den pris, som en kunde i det 
pågældende marked er villig til at betale for de pågældende varer og tje-
nesteydelser. Metoden er primært baseret på eksterne faktorer og kan 
fx indebære, at der tages udgangspunkt i konkurrenternes priser og 
justerer disse priser, så de afspejler virksomhedens egne omkostninger 
og avancer. Dermed er denne metode bedst, når virksomheden har 
solgt en vare eller tjenesteydelse i en vis periode, så der foreligger 
oplysninger om markedsmæssige forhold.

• Forventede omkostninger plus avance-metoden: Denne metode er pri-
mært baseret på interne faktorer (virksomhedens omkostningsgrund-
lag), men har også en ekstern komponent i form af virksomhedens 
avance, som i denne sammenhæng repræsenterer den faktiske avance, 
som virksomheden er i stand til at opnå, og ikke en ønsket avance. Da 
oplysninger om den faktiske avance på varen eller tjenesteydelsen ofte 
ikke er tilgængelige, kan virksomheden eventuelt benytte den avance, 
som opnås for tilsvarende varer eller tjenesteydelser, justeret for even-
tuelle produktspecifikke forhold.

• Restværdimetoden: Undtagelsesvis kan virksomheden, hvis den isole-
rede salgspris på en leveringsforpligtelse er stærkt varierende eller 
usikker, også anvende en restværdimetode. Det indebærer, at den 
andel af transaktionsprisen, som allokeres til en specifik leveringsfor-
pligtelse, er det, som er tilbage efter allokering til de øvrige forpligtel-
ser.

I mange tilfælde skal virksomheden anvende en kombination af disse tre 
metoder (eller andre metoder) for at kunne foretage et skøn over en isole-
ret salgspris. Uanset hvilken metode, der benyttes, skal virksomheden fore-
tage en overordnet vurdering af, hvorvidt den endelige allokering af trans-
aktionsprisen er i overensstemmelse med målsætningen om at allokere 
transaktionsprisen på grundlag af isolerede salgspriser.

Metoder til allokering  
af transaktionsprisen  
til særskilte leverings-
forpligtelser, 
IFRS 15.79

Kombination af metoder
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Forudsætningen i IFRS 15 er, at virksomheden i langt de fleste tilfælde vil 
være i stand til at foretage et skøn over isolerede salgspriser, men det kan 
være vanskeligt for varer eller tjenesteydelser, som ikke sælges separat af 
virksomheden eller af andre. 

IAS 18 havde kun begrænset vejledning om allokering af transaktionsprisen 
for forskellige leveringsforpligtelser, og man har derfor i praksis skelet til US 
GAAP-standarder. Det er anvendelsen af restværdimetoden et godt eksem-
pel på. Muligheden for at anvende restværdimetoden antages at være 
yderst begrænset i IFRS 15 og kan derfor medføre en ændring i forhold til 
hidtidig praksis. I øvrigt antages det også, at den yderligere vejledning, der 
gives til anvendelsen af den relative metode kan medføre justeringer i for-
hold til IAS 18 for de virksomheder, som har anvendt denne metode.

Allokering af transaktionsprisen til forskellige  
leveringsforpligtelser

 En virksomhed indgår en kontrakt om at sælge produkt A, B og C 
mod et salgsvederlag på i alt 100. Leveringsforpligtelsen for hvert 
af produkterne opfyldes på forskellige tidspunkter. Virksomheden 
sælger regelmæssigt produkt A separat, og produktet har derfor en 
observérbar isoleret salgspris. Salgsprisen er ikke observérbar for 
produkt B og C og skal derfor skønnes.

 Skønnet over salgsprisen foretages på grundlag af en justeret mar-
kedsvurdering for produkt B og på grundlag af forventede omkost-
ninger plus avance for produkt C. Ved disse vurderinger benytter 
virksomheden observerbare oplysninger i størst mulig grad. Det 
giver følgende resultat:

Produkt
Isoleret  
salgspris Estimeringmetode

Produkt A 50 Direkte observerbar

Produkt B 25 Justeret markedsvurdering

Produkt C     75 Forventede omkostninger plus avance

 150

 Kunden får altså en rabat for at købe en gruppe af varer og tjeneste-
ydelser, fordi summen af de isolerede salgspriser (150) overstiger 
det vederlag, som kunden betaler (100). Virksomheden vurderer, 
om den har observerbare oplysninger om, hvorvidt rabatten på 50 
relaterer sig til specifikke leveringsforpligtelser og konkluderer, at 
dette ikke er tilfældet. Rabatten allokeres derfor proportionalt til 
produkt A, B og C, og allokeringen af transaktionsprisen bliver som 
følger:

Som vi ser det
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Produkt Allokeret transaktionspris

Produkt A (50 / 150) x 100 =  33

Produkt B (25 / 150) x 100 = 17

Produkt C (75 / 150) x 100 =     50

 100

IFRS 15 omtaler ikke specifikt, hvor ofte skøn over de isolerede salgspriser 
skal opdateres. Det anføres imidlertid, at der skal foretages et skøn for hver 
enkelt transaktion, hvilket i praksis medfører, at virksomhederne er tvunget 
til at opdatere deres skøn løbende. Det er en rimelig antagelse, at virksom-
heden selv vil være i stand til at fastslå, hvor ofte den skal opdatere skøn 
baseret på de forhold, der gælder for virksomheden. For at sikre, at ændrede 
omstændigheder afspejles i de foretagne skøn, skal virksomheden foretage 
opdateringer med jævne mellemrum, som fx månedligt, kvartalsvist eller 
halvårligt. Hyppigheden af opdateringerne bør være baseret på forhold og 
omstændighederne for den leveringsforpligtelse, som skønnet dækker. 
Selv om skønnet opdateres, skal den metode, der ligger til grund for skøn-
net, være den samme.

IFRS 15 indeholder to undtagelser fra hovedreglen om, at transaktionspri-
sen skal allokeres til de forskellige leveringsforpligtelser baseret på de 
underliggende isolerede salgspriser. 

Den første undtagelse vedrører variabelt vederlag. Denne undtagelse giver 
mulighed for at allokere et variabelt vederlag til bestemte dele af en kon-
trakt, forudsat at følgende kriterier er opfyldt:
• Bestemmelserne om en variabel betaling er specifikt knyttet til virk-

somhedens bestræbelser på at opfylde leveringsforpligtelsen eller at 
overdrage den særskilte vare eller tjenesteydelse.

• Allokering af det variable vederlag i sin helhed til leveringsforpligtelsen 
eller den særskilte vare eller tjenesteydelse er i overensstemmelse med 
allokeringsmålsætningen i standarden (IFRS 15.73), når der tages hen-
syn til alle leveringsforpligtelser og betalingsvilkår i kontrakten.

Hensigten med undtagelsesbestemmelsen er at forhindre, at transaktions-
prisen allokeres på en måde, som ikke afspejler de underliggende økonomi-
ske realiteter. Der gives mulighed for, at undtagelsen kan anvendes på en 
enkelt leveringsforpligtelse, en kombination af leveringsforpligtelser eller 
en særskilt vare eller tjenesteydelse, som indgår i en leveringsforpligtelse. 
Det er vigtigt at understrege, at undtagelsen ikke giver mulighed for at 
vælge frit. Efterfølgende ændringer i det variable vederlag skal endvidere 
allokeres konsekvent.

Allokering af variabelt vederlag til én leveringsforpligtelse
 En virksomhed indgår en kontrakt med en kunde, som omfatter to 
licenser til brug af immaterielle rettigheder – licens X og licens Y. 

Ændring af skøn
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Virksomheden anser de to licenser for at være to separate leve-
ringsforpligtelser, som begge opfyldes på et bestemt tidspunkt. De 
isolerede salgspriser er 800 for licens X og 1.000 for licens Y.

 Den i kontrakten fastsatte pris for licens X er et fast beløb på 800. 
Vederlaget for licens Y er en royaltysats, som fastsættes til tre pro-
cent af kundens fremtidige salg af produkter, hvor licens Y anven-
des. Virksomheden skønner med udgangspunkt i IFRS 15.53, at 
salgsbaserede royaltyindtægter (det variable element) udgør 
1.000. For at allokere transaktionsprisen vurderer virksomheden 
kriterierne i IFRS 15.85 og kommer frem til, at det variable vederlag 
udelukkende skal allokeres til licens Y. Virksomheden konkluderer, 
at kriterierne i IFRS 15.85 er opfyldt baseret på følgende to vurde-
ringer:
• Det variable element relaterer sig specifikt til udfaldet af leve-

ringsforpligtelsen om at overføre licens Y.
• Allokering af forventede royaltyindtægter på 1.000 udeluk-

kende til licens Y er i overensstemmelse med allokeringsmålsæt-
ningen i IFRS 15.73. Det skyldes, at virksomhedens skøn over 
salgsbaserede royaltyindtægter på 1.000 svarer til den isole-
rede salgspris på licens Y, og det faste vederlag på 800 svarer 
til den isolerede salgspris på licens X. 

 I henhold til IFRS 15.86 allokeres 800 til licens X, da allokering af 
hele eller en del af det faste element i tillæg til hele det variable ele-
ment til licens Y, baseret på en samlet vurdering af de to licenser, 
ikke ville være i overensstemmelse med allokeringsmålsætningen i 
IFRS 15.73.

 Virksomheden overdrager licens Y ved kontraktens indgåelse. 
Licens X overdrages en måned senere. Virksomheden indregner 
ingen omsætning ved overdragelsen af licens Y. Med udgangspunkt 
i IFRS 15.B63 sker indregning først, når det efterfølgende salg fin-
der sted. Ved overdragelsen af licens X indregnes 800 som omsæt-
ning.

Allokering af variabelt vederlag på basis af isolerede salgspriser
 Samme indledning som første afsnit i eksemplet ovenfor.

 Prisen i kontrakten er nu et fast beløb på 300 for licens X, og for 
licens Y er prisen fem procent af kundens fremtidige salg af produk-
ter, hvor licens Y anvendes. Virksomheden skønner med udgangs-
punkt i IFRS 15.53, at salgsbaserede royaltyindtægter (det variable 
element) udgør 1.500. For at allokere transaktionsprisen vurderer 
virksomheden kriterierne i IFRS 15.85 og kommer frem til, at en 
allokering af de variable betalinger til licens Y ikke vil være i overens-
stemmelse med allokeringsmålsætningen i IFRS 15.73, til trods for 
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at de variable indtægter udelukkende relaterer sig til udfaldet af 
leveringsforpligtelsen for licens Y.

 Virksomheden begrunder dette med, at en allokering af 300 til 
licens X og 1.500 til licens Y ikke afspejler en rimelig allokering af 
transaktionsprisen i lyset af licensernes respektive isolerede salgs-
priser på henholdsvis 800 og 1.000. Transaktionsprisen allokeres i 
stedet i overensstemmelse med de generelle allokeringsprincipper i 
IFRS 15.76-80. Allokeringen bliver dermed som følger:

Licens Allokering af fast vederlag Allokering af variabelt vederlag

X 300 x 800 /  
(800 + 1.000) = 133

1.500 x 800 /  
(800 + 1.000) =  667

Y 300 x 1.000 /  
(800 + 1.000) =    167

1.500 x 1.000 /  
(800 + 1.000) =       833

   300  1.500

 Virksomheden overdrager licens Y ved kontraktens indgåelse. På 
dette tidspunkt indregner virksomheden en indtægt på 167, som er 
den faste komponent af transaktionsprisen, som er allokeret til 
licens Y. Der indtægtsføres ingen del af de salgsbaserede royalty-
indtægter, da dette først sker ved overdragelsen af licensen eller 
det efterfølgende salg, hvis dette indtræffer senere.

 Licens X overdrages tre måneder senere. På dette tidspunkt indreg-
nes den faste komponent af vederlaget, som er allokeret til licens X, 
svarende til 133. Virksomheden indregner med udgangspunkt i 
IFRS 15.B63 først det variable vederlag, når kundens efterfølgende 
salg af produkterne, som anvender licens Y, finder sted. I løbet af 
den første måned udgør de salgsbaserede royaltyindtægter 200. 
Beløbet fordeles på de to licenser som følger:

Licens Allokering af salgsbaseret royalty

X 200 x 800 / (800 + 1.000) = 89

Y 200 x 1.000 / (800 + 1.000) =     111

    200

 Vederlaget, som allokeres til licens Y, indtægtsføres på dette tids-
punkt. Vederlaget, som allokeres til licens X, kan imidlertid ikke ind-
tægtsføres, da licensen endnu ikke er overdraget. Virksomheden 
indregner derfor en kontraktlig forpligtelse på 89 i perioden, indtil 
leveringsforpligtelsen opfyldes.

Den anden undtagelse fra allokeringsprincippet drejer sig om rabatter, som 
indgår i kontrakten. Når en virksomhed sælger en gruppe af varer eller tje-

Allokering af rabatter
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nesteydelser, er salgsprisen ofte lavere end summen af de isolerede salgs-
priser på de enkelte produkter. Ved en fordeling af transaktionsprisen base-
ret på disse ville et indbygget rabatelement blive allokeret forholdsmæssigt 
til kontraktens forskellige leveringsforpligtelser. 

Virksomheden kan dog på visse betingelser allokere en rabat til en specifik 
varer eller tjenesteydelser. Dette fordrer, at alle nedenstående kriterier er 
opfyldt:
• Virksomheden sælger regelmæssigt den enkelte særskilte vare eller tje-

nesteydelse (eller gruppe af særskilte varer eller tjenesteydelser) i kon-
trakten på basis af en isoleret salgspris.

• Virksomheden sælger desuden regelmæssigt på basis af en isoleret 
salgspris en eller flere grupper af disse varer eller tjenesteydelser med 
en rabat på den isolerede salgspris.

• Den rabat, som er knyttet til den enkelte gruppe af varer eller tjeneste-
ydelser, jf. ovenfor, svarer i al væsentlighed til den rabat, som er bereg-
net i kontrakten, og en analyse af varerne eller tjenesteydelserne i den 
enkelte gruppe gør det muligt at identificere den eller de leveringsfor-
pligtelser, som rabatten i kontrakten i sin helhed vedrører.

Sammenfattende kan en rabat allokeres til specifikke leveringsforpligtelser, 
når virksomheden kan dokumentere, at rabatten kun dækker enkelte varer 
eller tjenesteydelser, og prissætningen af disse varer eller tjenesteydelser 
er uafhængig af prissætningen af kontraktens øvrige varer eller tjeneste-
ydelser. I disse situationer vil virksomheden kunne identificere en eller flere 
leveringsforpligtelser, som rabatten skal allokeres til.

IAS 18 indeholdt ingen specifik vejledning om allokering af rabatter. En 
sådan allokering til udvalgte leveringsforpligtelser i en kontrakt med flere 
leverancer repræsenterer derfor efter EY’s opfattelse noget nyt og kan 
medføre ændringer sammenlignet med hidtidig praksis. Undtagelsen gør 
det muligt for virksomheder at afspejle den økonomiske realitet af transak-
tionen på en bedre måde, men det antages alligevel, at undtagelseskriteri-
erne er af en sådan karakter, at de i mange tilfælde i praksis ikke vil finde 
anvendelse.

Allokering af rabatter
 En virksomhed sælger regelmæssigt produkt A, B og C enkeltvis til 
isolerede salgspriser på henholdsvis 40, 55 og 45. Derudover sæl-
ger virksomheden regelmæssigt også produkt B og C samlet for en 
salgspris på 60.

 Virksomheden indgår en kontrakt om at sælge produkt A, B og C for 
100. Leveringsforpligtelserne opfyldes på forskellige tidspunkter. 
Kontrakten indeholder en rabat på 40, der som udgangspunkt vil 
blive allokeret forholdsmæssigt på de forskellige leveringsforpligtel-
ser. Produkt B og C sælges imidlertid normalt samlet til en pris på 

Anden undtagelse  
vedrørende allokering  
af rabatter, 
IFRS 15.82 

Som vi ser det
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60. Virksomheden har derfor observérbare beviser for, at hele 
rabatten skal allokeres hertil. Fordelingen af transaktionsprisen bli-
ver dermed som følger:

Produkt Transaktionspris

Produkt A Isoleret salgspris 40

Produkt B 60 x 55 / (55 + 45) = 33

Produkt C 60 x 55 / (55 + 45) =       27

   100

Ændringer i den samlede transaktionspris, fx som følge af ændringer af 
skøn eller kontraktændringer, allokeres til de enkelte leveringsforpligtelser 
på samme basis som ved den oprindelige allokering. Dette gælder, uanset 
om allokeringen er baseret på de isolerede salgspriser eller på basis af en af 
de to undtagelser. Som udgangspunkt må de isolerede salgspriser som tid-
ligere nævnt ikke opdateres efter kontraktens indgåelse. Hvis kontrakten 
ændres, skal reglerne for den regnskabsmæssige behandling af kontrakt-
ændringer (IFRS 15.18-21) anvendes. Afhængig af forhold og omstændig-
heder kan dette medføre, at de isolerede salgspriser skal opdateres. En 
anden udfordring opstår, når transaktionsprisen ændres for kontrakter, 
som omfatter variable vederlag. Ændringen i transaktionsprisen kan i disse 
tilfælde gælde leveringsforpligtelser, som eksisterede før ændring af kon-
trakten. Ved sådanne ændringer skal virksomheden, hvis ændringen ikke er 
vurderet som en særskilt kontrakt, anvende en af følgende metoder:
• Hvis ændringen i transaktionsprisen kan henføres til et variabelt veder-

lag, som er aftalt inden ændringen, og den anses for at være en opsi-
gelse af den gældende kontrakt og indgåelse af en ny, skal virksomhe-
den allokere ændringer i transaktionsprisen til de leveringsforpligtelser, 
som eksisterede før kontraktændringen.

• I alle andre tilfælde skal ændringen i transaktionsprisen allokeres til 
leveringsforpligtelserne i den ændrede kontrakt, altså de resterende 
leveringsforpligtelser på tidspunktet for kontraktændringen.

30A .7  Trin 5: Indregning af omsætning når leveringsforpligtelser opfyldes
I henhold til IFRS 15 skal virksomheden kun indregne omsætning, når leve-
ringsforpligtelserne er opfyldt, dvs. når kontrollen over de i kontrakten 
omfattede varer eller tjenesteydelser er overdraget til kunden. En sådan 
kontrolbaseret metode til indregning af omsætning er ny sammenlignet 
med IAS 18/IAS 11, hvor fokus var på overførsel af fordele og risici. Kontrol 
defineres som muligheden for at anvise brugen af et aktiv og for at opnå 
resterende fordele af aktivet. Kontrol indebærer også muligheden for at 
forhindre andre i at styre anvendelsen af og opnå fordele af et aktiv. Over-
dragelse af kontrol kan ske over tid eller på et bestemt tidspunkt, og virk-
somhederne skal ved indgåelsen af kundekontrakter tage stilling hertil for 
hver af de i kontrakten identificerede leveringsforpligtelser.

Ændringer i transaktions-
prisen efter kontraktens 
indgåelse, 
IFRS 15.90

Kontrolovergang
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En virksomhed kan under givne omstændigheder overdrage kontrollen over 
en vare eller en tjenesteydelse over tid og på den måde opfylde en leve-
ringsforpligtelse over tid. Standarden anfører tre kriterier, som skal vurde-
res i denne sammenhæng, hvoraf mindst ét skal opfyldes, for at kontrol 
over en vare eller en tjenesteydelse kan anses for at blive overdraget over 
tid. Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at kontrollen overdrages 
over tid, antages det, at kontrollen overdrages på et bestemt tidspunkt. Kri-
terierne for vurdering af, om kontrol overdrages over tid, er gengivet i figu-
ren nedenfor.

(a)  
Kunden modtager og forbruger  
fordelene i takt med udførelsen.

(b)  
Skaber eller forbedrer et aktiv,  

som kunden kontrollerer.

(c) 
Skaber ikke et aktiv med alternativ 

anvendelse OG har ret til betaling for 
til dato udført arbejde.

IFRS 15.35 Kontrollen af varer og tjenesteydelser overgår til kunden over tid, hvis ét af 3 følgende kriterier er opfyldt:

Hvis ingen af disse 3 kriterier er opfyldt,  
overgår kontrollen på et bestemt tidspunkt

Det første kriterie (a) indebærer, at kontrollen ofte vil blive overdraget over 
tid i kontrakter, som ofte omhandler tjenesteydelser. 

Det andet kriterie (b) kan være relevant i kontrakter, som har lighedstræk 
med det, som tidligere blev regnskabsmæssigt behandlet som entreprise-
kontrakter i henhold til IAS 11. Det aktiv, der produceres, kan være materi-
elt eller immaterielt.

Det tredje kriterie (c) vil sandsynligvis være det, som i størst grad kræver 
udøvelse af skøn. Vurderingen af, hvorvidt et aktiv har en alternativ anven-
delse, kan være kompleks og kræver, at virksomheden vurderer alle kon-
krete forhold og omstændigheder. 

En vigtig vurderingsfaktor i denne sammenhæng vil være, om der foreligger 
kontraktlige eller praktiske begrænsninger på virksomhedens mulighed for 
at kunne henføre det pågældende aktiv til anden anvendelse, fx sælge det 
til en anden kunde. Virksomheden skal endvidere se på de juridiske bestem-
melser i kontrakten ved vurderingen af, hvorvidt virksomheden har et rets-
gyldigt krav på betaling for ydelser udført til dato. 

Kunden modtager og forbruger samtidig 
 En virksomhed indgår en kontrakt om levering af tjenesteydelser i 
form af månedlig behandling af løntransaktioner for en kunde. Kon-
trakten løber i en periode på et år.

Leveringsforpligtelser  
der opfyldes over tid, 
IFRS 15.35

Kriterie a

Kriterie b

Kriterie c

EKSEMPEL 



Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 613

 De aftalte tjenesteydelser behandles regnskabsmæssigt som en 
samlet leveringsforpligtelse i henhold til IFRS 15.22(b). Virksomhe-
den vurderer samtidig, at leveringsforpligtelsen opfyldes over tid i 
henhold til IFRS 15.35(a), fordi kunden ved behandling af hver 
enkelt løntransaktion modtager og forbruger fordelene ved virk-
somhedens ydelser i henhold til kontrakten. Vurderingen underbyg-
ges af, at en anden virksomhed ikke ville være nødt til at genudføre 
løntransaktioner, som virksomheden allerede har udført til dato. 
Virksomheden ser i forbindelse med vurderingen bort fra eventu-
elle kontraktlige eller praktiske begrænsninger, som ville forhindre 
en anden virksomhed i at overtage de resterende leveringsforplig-
telser, herunder opstartsaktiviteter.

 Virksomheden vil på grundlag af vurderingen ovenfor indregne 
omsætning over tid ved at måle færdiggørelsen hen imod opfyldelse 
af leveringsforpligtelserne i henhold til IFRS 15.39-45 og  
IFRS 15.B14-B19.

I forarbejderne til IFRS 15 anføres det, at det i mange servicekontrakter vil 
være uklart, om virksomheden samtidig modtager og forbruger fordelene 
ved virksomhedens ydelser, fordi begrebet fordel kan have forskelligt ind-
hold (IFRS 15.BC125 og følgende afsnit).

Transportydelse
 En virksomhed forpligter sig til at transportere en vare fra lokation 
A til B. For at konkretisere eksemplet kan vi forestille os, at det gæl-
der transport af en vare fra København til Aarhus. Der kan i dette til-
fælde stilles spørgsmålstegn ved, hvilken fordel kunden opnår, før 
varen faktisk er leveret i Aarhus. Argumentationen i IFRS 15 er imid-
lertid, at virksomheden samtidig vil modtage fordele ved virksom-
hedens ydelser. Baggrunden herfor er, at hvis varen kun leveres del-
vist, eksempelvis til Odense, er det ikke sådan, at en anden virksom-
hed ville skulle tage varen tilbage fra Odense til København for der-
efter at levere den til Aarhus. I henhold til IFRS 15 vil vurderingen 
af, hvorvidt en anden virksomhed i al væsentlighed ikke ville være 
nødt til i væsentlig grad at genudføre det arbejde, som virksomhe-
den har udført, kunne bruges som et objektivt vurderingsgrundlag. 
Det faktum, at der skal ses bort fra kontraktlige eller praktiske 
begrænsninger, som ellers ville forhindre virksomheden i at over-
drage leveringsforpligtelsen til en anden virksomhed, indebærer i 
eksemplet, at der ikke skal tages hensyn til, om den anden virksom-
hed faktisk har tilgængelige ressourcer til at fragte varen fra Odense 
til Aarhus, herunder at den anden virksomhed muligvis er kørt fra 
København til Odense for at kunne gennemføre den pågældende 
transport.
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Ræsonnementet i ovenstående eksempel vil gælde tilsvarende for andre 
transportydelser, fx shippingkontrakter, hvor aftaleindholdet kan afgræn-
ses til en transportleverance.

Kriteriet om vurdering af alternativ anvendelse, jf. IFRS 15.35-figuren 
ovenfor, har til hensigt at ekskludere kontrakter, hvor virksomhedens akti-
viteter ikke medfører, at kontrollen overdrages til kunden. Det skyldes, at en 
virksomhed, hvis aktiviteter skaber et aktiv, som faktisk har en alternativ 
anvendelse, kan benytte dette aktiv i leverancer til andre kunder uden 
nogen særlig meromkostning eller tilpasning. Således har kunden i disse til-
fælde ikke nødvendigvis kontrol over aktivet. Det modsatte vil være tilfæl-
det, når virksomheden skaber et aktiv, som er særligt tilpasset kunden. 
Virksomheden skal da også vurdere, om der foreligger et retsgyldigt krav 
på betaling, jf. ovenfor. Det vil være afgørende for, om virksomheden har 
overdraget den økonomiske risiko til kunden, hvilket normalt vil under-
støtte, at kunden har opnået kontrol over varen.

Vurdering af alternativ anvendelse og ret til betaling
 En virksomhed indgår en kontrakt med en kunde om at levere en 
konsulentydelse, hvor slutproduktet skal være en sammenfattende 
rapport med forslag til tiltag. Rapporten skal bygge på forhold og 
omstændigheder, som er specifikke for kunden. Hvis kunden opsi-
ger konsulentaftalen af andre årsager, end at virksomheden ikke 
leverer de aftalte konsulentydelser, fremgår det af kontrakten, at 
kunden skal kompensere virksomheden for afholdte omkostninger 
plus en margin på 15 %. Denne margin svarer til virksomhedens 
overskudsmargin på lignende kontrakter.

 Virksomheden vurderer kravene i IFRS 15.35(a) og kravene i 
IFRS 15.B3 og B4 for at tage stilling til, om kunden samtidig modta-
ger og forbruger fordelene ved virksomhedens ydelser. Virksomhe-
den vurderer, at hvis den ikke opfyldte sine forpligtelser, ville en 
anden virksomhed ikke kunne bygge videre på det allerede udførte 
arbejde, og at dette arbejde skulle genudføres. Rapporten er af en 
sådan karakter, at kunden ikke ville opnå nogen fordel ved virksom-
hedens løbende ydelser, før rapporten faktisk afsluttes. Virksomhe-
den vurderer derfor, at kriterierne i IFRS 15.35(a) ikke er opfyldt.

 Virksomhedens leveringsforpligtelse er derimod i overensstem-
melse med definitionen i IFRS 15.35(c) og er dermed en leverings-
forpligtelse, som opfyldes over tid. Det skyldes, at de ydelser, som 
indgår i rapporten i henhold til IFRS 15.36 og IFRS 15.B6-B8, ska-
ber et aktiv, som ikke har nogen alternativ anvendelse for virksom-
heden, da rapporten vedrører forhold og omstændigheder, som er 
specifikke for kunden. Der er som følge heraf praktiske begrænsnin-
ger, når det gælder virksomhedens mulighed for at anvende arbej-
det i leverancer til andre kunder. Virksomheden vurderer endvidere, 
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at den i henhold til IFRS 15.37 og IFRS 15.B9-B13 har et retsgyldigt 
krav på betaling for ydelser udført til dato, da aftalen sikrer en beta-
ling af afholdte omkostninger i tillæg til en normal margin.

 Virksomheden vil på grundlag af vurderingen ovenfor indregne 
omsætning over tid ved at måle færdiggørelsen hen imod opfyldelse 
af leveringsforpligtelserne i henhold til IFRS 15.39-45 og  
IFRS 15.B14-B19.

Metoder til måling af leveringsforpligtelser som opfyldes over tid
Indregning af omsætning sker i tråd med leverancer til kunden. For leve-
ringsforpligtelser, som opfyldes løbende, skal andelen af transaktionspri-
sen, som er allokeret til denne, indtægtsføres ved at anvende en metode, 
der bedst afspejler overdragelsen af kontrol over tid. Standarden anfører to 
forskellige metoder, som kan lægges til grund.

En mulig metode er at anvende det, som defineres som outputmetoder. Ved 
outputmetoder indregnes omsætning på grundlag af målinger af varer og 
tjenesteydelser, som er overdraget til kunden set i forhold til resterende 
leverancer. Eksempler på sådanne metoder er at indregne indtægter i takt 
med færdiggørelsesgraden fastsat på grundlag af tekniske analyser eller 
opnåede resultater, milepæle, producerede og leverede enheder og med-
gået tid.

Der kan dog forekomme situationer, hvor outputmetoder ikke afspejler den 
faktiske færdiggørelse, eller at grundlaget for at måle færdiggørelse ikke er 
observerbart. I så fald skal en virksomhed muligvis anvende det, som defi-
neres som inputmetoder. Ved inputmetoder indregnes omsætning på 
grundlag af virksomhedens bestræbelser på eller input til opfyldelsen af en 
leveringsforpligtelse. Som eksempel på disse metoder kan nævnes forbrug 
af ressourcer eller arbejdstimer eller påløbne omkostninger. Hvis virksom-
hedens bestræbelser på at opfylde en leveringsforpligtelse er fordelt jævnt 
over ydelsesperioden, kan det være hensigtsmæssigt at indregne omsæt-
ning lineært over kontraktperioden. 

En ulempe ved anvendelse af inputmetoder er efter EY’s opfattelse, at der 
ikke nødvendigvis er en direkte sammenhæng mellem en virksomheds ydel-
ser forbundet med opfyldelsen af leveringsforpligtelsen og overdragelsen 
af varer og tjenesteydelser til kunden. Dette er en principiel forskel imellem 
IFRS 15 og en traditionel optjeningsbaseret metode. Når overdragelsen af 
kontrol er det væsentlige, er den underliggende omsætningsskabende akti-
vitet underordnet, men i en traditionel optjeningsbaseret model er det 
væsentlige at afspejle omsætning som direkte resultat af de omsætnings-
skabende aktiviteter.

IFRS 15 indeholder ikke en anbefalet metode, men anfører, at den valgte 
metode skal anvendes konsekvent for ensartede leveringsforpligtelser 

Metoder til måling af  
leveringsforpligtelser  
som opfyldes over tid, 
IFRS 15.41

Outputmetoder

Inputmetoder

Som vi ser det
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anvendes konsekvent
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under sammenlignelige forhold. Uanset hvilken metode virksomheden væl-
ger, skal varer og tjenesteydelser, som ikke er overdraget til kunden, ikke 
medregnes. I situationer, hvor virksomheden ikke har et tilstrækkeligt påli-
deligt grundlag til at måle færdiggørelse, og der foreligger for meget usik-
kerhed, skal der ikke indregnes omsætning, før færdiggørelsesgraden i kon-
trakten kan måles pålideligt. I enkelte kontrakter kan en virksomhed eksem-
pelvis fastslå, at der ikke vil foreligge et tab, men der er stor usikkerhed om 
størrelsen af avancen. I sådanne tilfælde lægges der op til, at omsætning 
alene indregnes til dækning af påløbne omkostninger.

Et centralt emne er, hvorvidt IFRS 15 tillader, at en virksomhed kan ind-
regne varer under fremstilling i anlægskontrakter og dermed opnå en jævn 
avance i hele kontraktens løbetid (som det i vis grad har været praksis for 
under IAS 11). Problemstillingen er især relevant i de tilfælde, hvis virksom-
heden bruger andet end omkostninger som mål for færdiggørelse, fx time-
antal eller milepæle.

For leveringsforpligtelser, som opfyldes over tid, skal virksomheden ind-
regne omsætning over tid ved at måle færdiggørelsen hen imod fuldstæn-
dig opfyldelse af leveringsforpligtelsen. Det skal afklares, hvilket fremdrifts-
mål der skal benyttes, herunder om virksomheden kan fortsætte med at 
benytte det nuværende fremdriftsmål. Dette er reguleret i IFRS 15.39 og de 
følgende afsnit. Udgangspunktet er, at indregning af omsætning sker, efter-
hånden som kontrollen med produktet overdrages til kunden.

Reglerne for indregning af omkostninger, som virksomheden pådrager sig i 
forbindelse med opfyldelse af sine leveringsforpligtelser, fremgår af 
IFRS 15.95. Det er præciseret, at det ikke er tilladt at periodisere omkost-
ninger udelukkende med det formål at opnå en jævn avance i projektet.

Vurderingerne er svære at foretage skønsmæssigt, og der skal derfor altid 
tages hensyn til alle relevante omstændigheder. Hvis det valgte mål for fær-
diggørelse medfører et væsentligt balanceført aktiv knyttet til “Varer under 
fremstilling”, anbefales det at foretage en vurdering af, hvorvidt der er valgt 
et hensigtsmæssigt mål for den faktiske færdiggørelse i opfyldelsen af leve-
ringsforpligtelsen.

Hvis en leveringsforpligtelse ikke anses for at blive opfyldt over tid, antages 
det, at den opfyldes på et bestemt tidspunkt. For at fastslå tidspunktet for, 
hvornår en kunde opnår kontrol over en vare eller tjenesteydelse, henviser 
standarden til definitionen på kontrol. Endvidere anføres følgende indikati-
oner for at understøtte vurderingen (IFRS 15.38):
• Hvis virksomheden har krav på betaling for et aktiv, og kunden har en 

forpligtelse til at betale for dette aktiv, kan dette være en indikator for, 
at kunden har opnået kontrol.

• Hvis kunden har fået ejendomsret til et aktiv, kan dette være en indika-
tor for, at kunden har opnået kontrol. Hvis en virksomhed bibeholder 

Varer under fremstilling

IFRS 15.35-37

Leveringsforpligtelser,  
der opfyldes på et  
bestemt tidspunkt, 
IFRS 15.38
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ejendomsretten udelukkende som sikkerhed mod kundens manglende 
betaling, udelukker sådanne rettigheder ikke kunden fra at opnå kontrol 
over et aktiv.

• Hvis virksomheden har overdraget den fysiske besiddelse af aktivet til 
kunden, kan dette være en indikator for, at kontrollen er overdraget. 
Fysisk besiddelse behøver imidlertid ikke at være sammenfaldende med 
kontrol over et aktiv. Det gælder eksempelvis, hvis der foreligger en til-
bagekøbsaftale, eller hvis overdragelsen sker som led i en konsignati-
onsaftale.

• Hvis kunden har overtaget de væsentligste risici og afkast tilknyttet 
ejendomsretten til aktivet, kan dette være en indikator på, at kontrollen 
er overdraget. Virksomheden skal i denne sammenhæng ikke tage hen-
syn til resterende risici, som kan give anledning til en særskilt leverings-
forpligtelse. Fx kan en virksomhed have overdraget et aktiv til en kunde 
men fortsat have en resterende forpligtelse til at levere vedligeholdel-
sestjenester i relation til aktivet. Dette kriterie drager en ikke ubetyde-
lig parallel til IAS 18 og IAS 11, hvor indregning af omsætning var base-
ret på en risikomodel. Under IFRS 15 er overdragelsen af risiko imidler-
tid kun en del af vurderingen af, hvornår kontrollen overgår.

• Hvis kunden har accepteret et aktiv, kan dette tyde på, at kunden har 
opnået kontrol over aktivet.

Det er ikke meningen, at en enkelt af ovenstående indikationer alene skal 
afgøre, om kunden har opnået kontrol over en vare eller tjenesteydelse. 
Indikatorerne er heller ikke ment som en tjekliste. Alle de nævnte forhold 
behøver ikke at være til stede for at konkludere, at kunden har opnået kon-
trol. Alle relevante forhold og omstændigheder skal således tages med i 
vurderingen, og det kræves, at kunden udøver sit bedste skøn.

Vurdering af, hvorvidt en leveringsforpligtelse opfyldes på et 
bestemt tidspunkt eller over tid

 En entreprenør udvikler et boligkompleks, som består af flere boli-
ger. En kunde indgår en bindende købskontrakt med virksomheden 
for en bestemt bolig, som er under opførelse. Hver enkelt bolig har 
samme grundplan og areal, mens andre egenskaber som fx place-
ringen i boligkomplekset er forskellig.

 Med dette fælles udgangspunkt drøftes nedenfor tre forskellige 
cases – Case A, B og C.

Case A: Virksomheden har ikke et krav på betaling for ydelser 
udført til dato

 Ved indgåelsen af købskontrakten betaler kunden et depositum, 
som kun kan refunderes, hvis virksomheden misligholder forpligtel-
sen til at fuldføre byggeriet af boligen i henhold til kontrakten. Den 
resterende kontraktsum skal betales, når kontrakten er fuldført, 
hvilket er, når kunden fysisk får ejerskab over boligen. Hvis kunden 

EKSEMPEL 
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misligholder sin del af kontrakten, før boligen er fuldført, har virk-
somheden kun ret til at beholde det erlagte depositum.

 Baseret på ovenstående forhold vurderer virksomheden, at den 
ikke har et retsgyldigt krav på betaling for ydelser udført til dato. 
Indtil kontrakten fuldføres, har virksomheden kun ret til at tilbage-
holde det erlagte depositum. Virksomheden lægger til grund, at 
leveringsforpligtelsen opfyldes på et bestemt tidspunkt og behand-
ler den regnskabsmæssigt i overensstemmelse hermed.

Case B: Virksomheden har et retsgyldigt krav på betaling for ydel
ser udført til dato

 Vi kan nu antage, at kunden ved indgåelsen af købskontrakten beta-
ler virksomheden et ikke-refunderbart depositum, og at kunden 
derudover vil foretage løbende indbetalinger i byggeperioden. Kon-
trakten mellem parterne indeholder konkrete vilkår, som forhindrer 
virksomheden i at overføre boligen til en anden part. Derudover har 
kunden ikke mulighed for at opsige kontrakten, medmindre virk-
somheden misligholder sin del af aftalen. Hvis kunden misligholder 
sin betalingsforpligtelse, vil virksomheden have krav på hele kon-
traktsummen. Domstolene i den pågældende jurisdiktion har tidli-
gere stadfæstet tilsvarende rettigheder, som medfører, at entrepre-
nørvirksomheder kan kræve, at kunden opfylder sine forpligtelser, 
hvis virksomheden opfylder sin del af aftalen.

 Virksomheden vil på grundlag af ovenstående forhold vurdere, at 
den frembringer et aktiv, som ikke har alternativ anvendelse. Det 
skyldes, at kontrakten afskærer virksomheden muligheden for at 
overføre boligen til en anden kunde. I denne vurdering tager virk-
somheden ikke hensyn til muligheden for at opsige kontrakten.

 Da kontrakten anfører, at virksomheden har ret til hele kontrakt-
summen, hvis kunden misligholder, hvis virksomheden opfylder sin 
del af aftalen, og at en juridisk vurdering underbygger dette, vil virk-
somheden vurdere, at den har et retsgyldigt krav på betaling for 
ydelser, som er udført for at opfylde leveringsforpligtelserne. Virk-
somheden vil på grundlag af vurderingen ovenfor indregne omsæt-
ning over tid ved at måle færdiggørelsen hen imod opfyldelse af 
leveringsforpligtelserne i henhold til IFRS 15.39-45 og B14-B19. I 
denne sammenhæng skal virksomheden muligvis også tage hensyn 
til eventuelle fællesområder i boligkomplekset.

Case C: Virksomheden har et retsgyldigt krav på betaling for ydel
ser udført til dato

 Situationen er den samme som i Case B med undtagelse af, at virk-
somheden ved kundens misligholdelse enten kan kræve, at kunden 
opfylder sine kontraktlige forpligtelser, eller kan vælge at ophæve 
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kontrakten mod at beholde det aktiv, som var under opførsel, samt 
få ret til et honorar, som udgør en andel af kontraktsummen.

 Til trods for, at virksomheden kan ophæve kontrakten, har den i 
dette tilfælde ret til at kræve, at kunden opfylder sine kontraktlige 
forpligtelser. Det, at virksomheden har mulighed for at ophæve kon-
trakten, vil således ikke påvirke konklusionen i Case B. Virksomhe-
den vil også i dette tilfælde indregne omsætning over tid ved at måle 
færdiggørelsen hen imod opfyldelse af leveringsforpligtelserne 
i henhold til IFRS 15.39-45 og IFRS 15.B14–B19.

Enkelte salgskontrakter indeholder klausuler om tilbagekøb, enten som en 
del af salgskontrakten eller som en særskilt kontrakt, som vedrører varer i 
den oprindelige kontrakt. Det tilbagekøbte aktiv kan være det samme aktiv 
som det, der oprindelig blev solgt til kunden, et tilsvarende aktiv eller et 
andet aktiv, som det aktiv, der oprindelig blev solgt, er en del af. Standarden 
foreskriver endvidere, at tilbagekøbsaftaler almindeligvis findes i tre for-
mer:
• Virksomheden har en forpligtelse til at tilbagekøbe aktivet (forward).
• Virksomheden har en ret til at tilbagekøbe aktivet (call-option).
• Virksomheden har en forpligtelse til at tilbagekøbe aktivet på kundens 

anmodning (put-option).

Når en virksomhed har en ubetinget forpligtelse eller ret til at tilbagekøbe 
et aktiv, har kunden ikke overtaget kontrollen over aktivet. Dette begrundes 
med, at kunden i disse tilfælde ikke vil kunne anvise brugen af og opnå så 
godt som alle resterende fordele af aktivet, selv om kunden kan være i 
fysisk besiddelse af aktivet. Virksomheden skal regnskabsmæssigt behandle 
kontrakten som følger:
• Som en leasingkontrakt, hvor virksomheden er leasinggiver i henhold til 

IFRS 16 eller IAS 17, hvis virksomheden kan eller skal tilbagekøbe akti-
vet for et beløb, der er mindre end den oprindelige salgspris for aktivet.

• Som en finansieringskontrakt, hvis virksomheden kan eller skal tilbage-
købe aktivet for et beløb, der svarer til eller er større end den oprinde-
lige salgspris for aktivet.

Hvis en transaktion anses for at være en finansieringstransaktion, skal den 
sælgende virksomhed fortsat indregne aktivet. Vederlaget fra kunden vil 
blive indregnet som en finansiel forpligtelse. Forskellen mellem det fra kun-
den modtagne vederlag og det vederlag, virksomheden forventer at betale 
i fremtiden, udgør finansieringsomkostninger, som indregnes over finansie-
ringsperioden. Hvis optionen ikke udnyttes, vil virksomheden ophøre med 
at indregne forpligtelsen og indregne en omsætning på dette tidspunkt.

På samme måde som i IAS 18 kræver IFRS 15, at en virksomhed vurderer 
tilbagekøbsaftaler sammen med den oprindelige aftale, når de er koblet 
sammen på en sådan måde, at det økonomiske indhold ikke kan forstås 

Salg med tilbage-
købsaftaler, 
IFRS 15.B65

Virksomheden har  
en forward eller en  
call-option, 
IFRS 15.B66

Finansieringstransaktioner



Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15 

620 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

uden at betragte begge transaktioner samlet. Endvidere er kravet om at 
skelne mellem tilbagekøbsaftaler, som egentlig er leasingkontrakter eller 
finansieringsaftaler, også i overensstemmelse med tidligere regler på områ-
det. IAS 18 indeholdt imidlertid ingen vejledning med hensyn til, hvordan 
finansieringsaftaler skulle behandles regnskabsmæssigt. Kravene i IFRS 15 
kan derfor medføre ændringer i forhold til gældende praksis. Det er des-
uden sandsynligt, at mange virksomheder vil finde det vanskeligt at anvende 
standardens vejledning i praksis. Standarden behandler forwards og call-
optioner ens i den forstand, at der ikke tages hensyn til sandsynligheden 
for, at en option udnyttes. I enkelte transaktioner kan virksomheden have 
en ubetinget ret til at tilbagekøbe et produkt for et beløb, som svarer til 
salgssummen. Sådanne optioner kan fx fungere som en beskyttende ret 
knyttet til et varemærke, men sælger vil kun i meget sjældne tilfælde faktisk 
udnytte optionen. IFRS 15 kræver dog i disse tilfælde, at transaktionen 
behandles som en finansieringstransaktion.

Vejledningen indeholder endvidere ingen angivelse af, hvordan en virksom-
hed skal forholde sig til optioner, hvor udnyttelseskursen svarer til dagsvær-
dien på udnyttelsestidspunktet, og heller ikke til optioner, som er betinget 
af en eller flere fremtidige hændelser. Sådanne ikke-usædvanlige aftale-
strukturer skal derfor løses med udgangspunkt i det underliggende princip 
om overdragelse af kontrol og et ikke ubetydeligt element af skøn.

Tilbagekøbsaftaler – call-option (finansiering)
 En virksomhed indgår en kontrakt med en kunde om salg af et aktiv. 
Kontrakten indgås den 1. januar 2021. Salgsprisen lyder på  
1 mio. kr.

 Kontrakten indeholder en call-option, som giver virksomheden ret 
til at tilbagekøbe aktivet for 1,1 mio. kr. pr. 31. december 2021 eller 
tidligere.

 Ved kontraktens indgåelse den 1. januar 2021 anses kontrollen ikke 
for at være overdraget til kunden. Det skyldes, at sælger har en ret 
til at tilbagekøbe aktivet. Således behandles denne transaktion som 
en finansieringstransaktion hos sælger, da prisen for tilbagekøb er 
højere end den oprindelige salgspris. I henhold til IFRS 15.B68 skal 
virksomheden fortsætte indregning af aktivet og indregne den mod-
tagne betaling på 1 mio. kr. som en forpligtelse. Differencen mellem 
salgsprisen (1 mio. kr.) og prisen for tilbagekøb (1,1 mio. kr.) indreg-
nes som en renteomkostning og forhøjer dermed forpligtelsen.

 Den 31. december 2021 har virksomheden ikke udnyttet optionen. 
Kontrollen kan nu anses for at være overdraget. Forpligtelsen fjer-
nes fra balancen, og der indregnes 1,1 mio. kr. som omsætning.

EKSEMPEL 
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Hvis kunden har mulighed for at kræve, at virksomheden tilbagekøber akti-
vet til en lavere pris end aktivets oprindelige salgspris, skal virksomheden 
ved indgåelsen af den oprindelige kontrakt tage hensyn til, hvorvidt kunden 
har et væsentligt økonomisk incitament til at udnytte denne option. Denne 
vurdering afgør, hvorvidt kunden har kontrol over varen, og om transaktio-
nen regnskabsmæssigt skal behandles som en leasingkontrakt eller som et 
salg med returret.

Virksomheden skal vurdere alle omstændigheder, herunder forholdet mel-
lem tilbagekøbsprisen og den forventede dagsværdi på tidspunktet for til-
bagekøbet. Standarden foreskriver, at det skal lægges til grund, at kunden 
vil udnytte optionen, hvis denne har et væsentligt økonomisk incitament 
dertil. I disse tilfælde vil virksomheden behandle kontrakten som en leasing-
kontrakt, da kunden i realiteten betaler for en ret til at anvende aktivet i en 
given periode. Dette gælder imidlertid ikke, hvis kontrakten er en del af en 
salgs- og tilbagekøbsaftale, som regnskabsmæssigt i stedet vil blive behand-
let som en finansieringsaftale. Hvis kunden ikke har et væsentligt økono-
misk incitament til at udnytte optionen, behandles transaktionen regn-
skabsmæssigt som et salg med en returret. Hvis kunden har ret til at kræve, 
at virksomheden tilbagekøber aktivet til en pris, som svarer til eller er 
højere end den oprindelige salgspris, og tilbagekøbsprisen er højere end 
den forventede markedspris, er ordningen i realiteten en finansieringsord-
ning.

Tilbagekøbsaftaler – putoption (leasing)
 En virksomhed indgår en kontrakt med en kunde om salg af et aktiv. 
Kontrakten indgås den 1. januar 2021. Salgsprisen lyder på 
1 mio. kr.

 I stedet for en call-option som i forrige eksempel indeholder kon-
trakten nu en put-option. Denne option kræver, at virksomheden til-
bagekøber aktivet for 900.000 kr., hvis kunden kræver det pr.  
31. december 2021 eller tidligere. Dagsværdien ventes at udgøre 
750.000 kr. pr. 31. december 2021.

 Ved kontraktens indgåelse vurderer virksomheden, om kunden har 
et incitament til at benytte sig af optionen for at finde ud af, hvordan 
aktivet skal behandles ved overdragelsen til kunden (jf.  
IFRS 15.B70-76). Virksomheden konkluderer, at kunden har et 
væsentligt økonomisk incitament til at udnytte optionen, da tilbage-
købsprisen er væsentligt højere end den anslåede dagsværdi. Det 
medfører, at kontrollen ikke anses for at være overdraget til kunden.

 I overensstemmelse med IFRS 15.B70-71 behandles kontrakten 
som en leasingkontrakt, hvor virksomheden er leasinggiver i hen-
hold til IFRS 16/IAS 17.

Kunden har en put-option, 
IFRS 15.B70
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En virksomhed kan sælge et aktiv, fx udstyr, og samtidig garantere, at kun-
den vil modtage et minimumsbeløb, når kunden afhænder aktivet. IFRS 15 
afskærer generelt virksomhederne fra regnskabsmæssigt at behandle 
sådanne transaktioner som et salg, og IFRS 15 anfører, at transaktioner, 
som omfatter garantier om restværdier, i stedet skal behandles som lea-
singkontrakter.

Transaktionen kan dog alligevel behandles regnskabsmæssigt som et salg, 
hvis reglerne om tilbagekøbsaftaler kommer i anvendelse. Fx kan der opnås 
en restværdigaranti ved, at kunden har en put-option. Virksomheden skal i 
sådanne tilfælde anvende vejledningen i IFRS 15 for at afgøre, om restvær-
digarantien forhindrer kunden i at opnå kontrol over aktivet. Virksomheden 
skal vurdere, om kunden har et væsentligt økonomisk incitament til at 
udnytte put-optionen, og hvis den konkluderer, at kunden ikke har et sådant 
incitament, skal transaktionen regnskabsmæssigt behandles som et salg. I 
modsat fald behandles transaktionen regnskabsmæssigt som en leasing-
kontrakt.

I nogle salgstransaktioner opfylder sælger sine forpligtelser og fakturerer 
kunden for udført arbejde, selvom varerne først leveres til kunden på et 
senere tidspunkt. Sådanne transaktioner kaldes ofte for salg med fakture-
ring til senere levering (bill and hold sales) og opstår normalt som følge af 
et ønske fra kunden af forskellige årsager som fx manglende lagerplads.

Kriterierne for indregning af omsætning fra sådanne aftaler svarer til det 
hidtidige regelsæt. Langt de fleste af sådanne aftaler, som opfylder kravene 
til indregning af omsætning efter de hidtidige IFRS-standarder, antages 
også at gøre det efter IFRS 15.

30A .8 Senere ændringer i kundekontrakter
Det er i praksis ikke ualmindeligt, at parterne aftaler ændringer i kontrakten 
som fx ændringer med hensyn til, hvad der skal leveres, eller selve kontrakt-
prisen. En kontraktændring foreligger, når parterne godkender en ændring, 
som enten skaber nye eller ændrer eksisterende retsgyldige krav og forplig-
telser for parterne. En kontraktændring kan godkendes skriftligt eller ved 
mundtlig aftale eller følge af almindelig forretningspraksis. Det er i denne 
sammenhæng værd at bemærke, at en ændring i kontrakten, som dette er 
defineret i IFRS 15, også kan foreligge, når parterne er uenige om ændrin-
gens anvendelsesomfang eller pris. Endvidere kan parterne have godkendt 
en ændring uden at have fastlagt en tilhørende ændring i pris. Der fokuse-
res på ændringer, der kan håndhæves, i stedet for at afslutte aftalen om en 
sådan ændring. Det medfører, at en virksomhed regnskabsmæssigt skal 
indregne ændringer, når den kan fastslå, at ændringerne i de kontraktmæs-
sige rettigheder og forpligtelser kan håndhæves. Det foreskrives, at virk-
somheden i tilfælde af usikkerhed om en ændring i transaktionsprisen skal 
foretage et skøn over denne i henhold til vejledningen om variable vederlag.

Salg med restværdigaranti

Salg med fakturering til 
senere levering
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Når virksomheden har fastslået, at en kundekontrakt er ændret, skal den 
vurdere, om ændringen skaber en ny kontrakt, som regnskabsmæssigt skal 
behandles separat, eller om ændringen skal behandles som en del af den 
oprindelige kontrakt. Dette krav svarer i vid udstrækning til vejledningen i 
IAS 11. IAS 18 indeholder derimod ingen tilsvarende vejledning. Vejlednin-
gen i IFRS 15 er vist i nedenstående beslutningstræ:

Både ja og nej

Nej

NejJa

JaOmfatter ændringen levering af yderligere varer og tjenesteydelser,  
som er uafhængige og til isolerede salgspriser?

Varer og tjenesteydelser skal  
behandles som en ny separat  

salgskontrakt.

Opdater transaktionsprisen og  
fremdriftsmålet for den ene  

leveringsforpligtelse (indregn 
 ændringen som en kumulativ  
”catch-up” til indtægterne).

Opdater transaktionsprisen og  
alloker til resterende leverings- 

forpligtelser (både fra eksisterende 
kontrakt  og fra ændrings- 

kontrakten). Reguler tidligere  
indregnet indtægt baseret på ny 
måling af fremdrift for de delvist  
leverede leveringsforpligtelser.  
Reguler ikke allerede overførte  
leveringsforpligtelser, som er  

uafhængige fra de ændrede varer  
og tjenesteydelser.

Ændringen skal behandles som  
ophør af den eksisterende  

kontrakt og oprettelse af en ny  
kontrakt. Alloker den samlede  
resterende transaktionspris  

(ikke-indregnet transaktionspris  
fra eksisterende kontrakt i tillæg  

til yderligere transaktionspris  
fra ændringen) til resterende  

varer og tjenesteydelser  
(både fra eksisterende kontrakt  

og fra ændringskontrakten).

Er resterende varer og tjeneste- 
ydelser uafhængige af allerede  

leverede varer og tjenesteydelser?

Der er enkelte kontraktændringer, som vil skulle anses som separate kon-
trakter. For sådanne kontrakter bliver den gældende kontrakt ikke påvirket 
af ændringen, og indtægtsførte beløb frem til ændringstidspunktet og 
eventuelle resterende leveringsforpligtelser justeres ikke. Standarden anfø-
rer to kriterier, som skal opfyldes for, at en ændring skal anses som en sepa-
rat kontrakt. 
• Det første kriterie er, at yderligere varer eller tjenesteydelser, der skal 

leveres, skal være af særskilt karakter. Denne vurdering skal foretages 
i henhold til standardens generelle vejledning. Ændringer, som reduce-
rer omfanget af den gældende kontrakt, kan aldrig give anledning til en 
ny kontrakt.

• Det andet kriterie er, at det forventede vederlag for den yderligere leve-
rance af varer og tjenesteydelser skal afspejle de isolerede salgspriser 
herfor, men denne vurdering skal afspejle, at der er enkelte forskelle 
mellem oprindelige køb og tillægskøb. En leverandør kan fx yde kunden 
en rabat for køb af yderligere varer, fordi det ikke vil medføre samme 

Ændringer, som anses for 
en separat kontrakt, 
IFRS 15.20
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salgsudgifter som for nye kunder. Endvidere kan kunden i enkelte til-
fælde være berettiget til mængderabatter som følge af tillægskøbet.

Kontraktændring ved salg af varer – yderligere produkter til en 
pris som afspejler isolerede salgspriser

 En virksomhed indgår aftale om at sælge 120 produkter til en kunde 
for 12.000 kr. (100 kr. pr. produkt). Produkterne overdrages til kun-
den over en periode på seks måneder. Virksomheden overdrager 
kontrol over hvert produkt på bestemte tidspunkter (i modsætning 
til over tid). Efter at virksomheden har overdraget 60 produkter til 
kunden, ændres kontrakten. Virksomheden skal nu levere yderli-
gere 30 produkter (dvs. i alt 150 identiske produkter), som ikke var 
inkluderet i den oprindelige kontrakt.

 Prisen for de yderligere produkter er 2.850 kr. eller 95 kr. pr. pro-
dukt. Prisfastsættelsen for de ekstra produkter afspejler isolerede 
salgspriser på tidspunktet for kontraktændringen. De ekstra pro-
dukter er klart adskilt, jf. IFRS 15.27 fra de oprindelige produkter. I 
overensstemmelse med IFRS 15.20 skal salget af disse ekstra pro-
dukter derfor ikke påvirke tidligere indregning af omsætning, da 
ændringen anses som en ny separat kontrakt. Virksomheden skal 
indregne 100 kr. pr. produkt for de første 120 produkter og 95 kr. 
pr. produkt for de 30 produkter i den nye kontrakt.

Kontraktændringer, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, behandles ikke 
som separate kontrakter. IFRS 15 beskriver tre forskellige scenarier og 
anfører, hvordan disse regnskabsmæssigt skal behandles:
• Hvis de resterende varer og tjenesteydelser, som skal leveres, er af sær-

skilt karakter i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som blev over-
draget på tidspunktet for eller inden kontraktændringen, skal virksom-
heden regnskabsmæssigt behandle kontraktændringen som en ophæ-
velse af den gældende kontrakt og indgåelsen af en ny. For sådanne 
ændringer skal den i den gældende kontrakt indregnede omsætning 
frem til tidspunktet for ændringen ikke reguleres. Derimod skal ændrin-
gen regnskabsmæssigt behandles fremadrettet, så det resterende 
vederlag allokeres til de resterende leveringsforpligtelser, som dermed 
også omfattes af ændringen.

• Hvis de resterende varer og tjenesteydelser, som skal leveres, ikke er af 
særskilt karakter i forhold til de varer og tjenesteydelser, som allerede 
er leveret, og derfor er en del af en enkelt leveringsforpligtelse, som er 
delvis opfyldt på tidspunktet for kontraktændringen, skal virksomheden 
regnskabsmæssigt behandle kontraktændringen som en del af den gæl-
dende kontrakt. Det medfører, at virksomheden regulerer tidligere ind-
tægtsførte beløb.

• En kontraktændring kan imidlertid have elementer fra begge oven-
nævnte scenarier. Ændringen kan derfor regnskabsmæssigt behandles 
som en kombination af de to. Det indebærer, at virksomheden ikke regu-

EKSEMPEL 
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for at være en separat 
kontrakt, 
IFRS 15.21
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lerer omsætningen fra fuldførte leveringsforpligtelser, som er af sær-
skilt karakter i forhold til de i ændringskontrakten indeholdte varer og 
tjenesteydelser. Virksomheden vil imidlertid skulle regulere den omsæt-
ning, som tidligere er indregnet for leveringsforpligtelser, som ikke er af 
særskilt karakter i forhold til ændringerne i kontrakten, for at afspejle 
hvordan disse ændringer påvirker målingen af færdiggørelsen og trans-
aktionsprisen. Virksomhedens regnskabsmæssige behandling følger 
det scenarie, som er mest foreneligt med de faktiske omstændigheder 
vedrørende ændringerne i kontrakten. Virksomheden skal derfor grun-
digt vurdere leveringsforpligtelserne på tidspunktet for ændringen, og 
denne vurdering kan have stor betydning for den regnskabsmæssige 
behandling.

Kontraktændring ved salg af varer – yderligere produkter til en 
pris som ikke afspejler isolerede salgspriser

 Udgangspunktet er det samme som i foregående eksempel. Efter 
prisforhandlinger mellem parterne bliver de enige om, at de ekstra 
30 produkter prissættes til 80 kr. pr. produkt, eller 2.400 kr. i alt. 
Kunden påpeger endvidere, at de første 60 produkter, som er ble-
vet overdraget, indeholder enkelte mindre fejl, som var unikke for 
de leverede produkter. Virksomheden bliver enig med kunden om at 
give et prisnedslag på 15 kr. pr. produkt for de 60 enheder som kom-
pensation for dårlig kvalitet, eller 900 kr. i alt. Denne rabat fratræk-
kes prisen på de ekstra 30 produkter, virksomheden skal levere ud 
over det oprindelige antal. Det betyder, at kontraktændringen spe-
cificerer, at prisen på de yderligere enheder er 1.500 kr. eller 50 kr. 
pr. produkt. Denne pris består af den oprindeligt aftalte pris på 
2.400 kr. fratrukket 900 kr., som afspejler prisnedslaget for dårlig 
kvalitet på allerede leverede produkter.

 På tidspunktet for ændringen indregnes prisnedslaget på 900 kr. 
som en reduktion i transaktionsprisen og dermed omsætningen for 
de første 60 enheder. Det skyldes, at den vedrører allerede leverede 
varer. For salget af de ekstra 30 produkter observerer virksomhe-
den, at enhedsprisen på 80 kr. ikke afspejler den isolerede salgspris 
for produktet. Det medfører, at kontraktændringerne ikke opfylder 
kravene i IFRS 15.20 om behandling som en separat kontrakt. Da de 
produkter, som skal leveres, er uafhængige af de produkter, der tid-
ligere er leveret, anvendes IFRS 15.21(a), og kontraktændringen 
behandles som en opsigelse af den gældende kontrakt og indgåel-
sen af en ny kontrakt.

 Som resultat heraf bliver prisen for de resterende produkter, som 
ikke er leveret, en blanding af prisen aftalt før og efter kontraktæn-
dringen. Det vil sige, at prisen pr. produkt bliver 93,33 kr. {[(100 kr. 
x 60 produkter som fortsat ikke er overdraget i henhold til den gæl-
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dende kontrakt) + (80 kr. x 30 ekstra produkter i henhold til kon-
traktændringen)] / 90 resterende produkter}.

30A .9 Andre udfordringer i IFRS 15
Garantiordninger er ofte inkluderet i kontrakter, som omfatter salg af varer 
eller tjenesteydelser, hvad enten ordningen er eksplicit aftalt eller frem-
kommer implicit som led i virksomhedens almindelige forretningspraksis. 
Garantiordninger kan prissættes som en del af salget af en vare eller tjene-
steydelse og dermed indgå i transaktionsprisen, eller de kan prissættes som 
et særskilt produkt. IFRS 15 identificerer to typer garantiordninger. Den 
første type er garantiordninger, som er en tjeneste, der ydes til kunden i til-
læg til leverancen af et produkt eller specifikationerne i en kontrakt. Denne 
type ordning er defineret som garanti af tjenesteydelsestypen (”service-
type warranties”). Den anden type er ordninger, hvor kunden garanterer, at 
et produkt leveres i henhold til nærmere anførte specifikationer i en kon-
trakt. Denne type ordning er defineret som garanti af forsikringstypen 
(”assurance-type warranties”). I nogle tilfælde vil det være vanskeligt at 
afgøre, hvilken type garantiordning, virksomheden yder, og IFRS 15 angi-
ver derfor enkelte vurderinger, som skal foretages i den forbindelse 
(IFRS 15.B31). Til trods herfor skal virksomheden i vid udstrækning udøve 
skøn for at fastsætte, hvilken type garantiordning der ydes, og der kan være 
en række forhold, der påvirker vurderingen heraf. Det kan endvidere tæn-
kes, at nogle ordninger indeholder elementer af begge typer garantiordnin-
ger. I så fald skal disse regnskabsmæssigt behandles separat, hvis det er 
muligt. Hvis ikke, skal garantiordningerne behandles som en enkelt leve-
ringsforpligtelse.

Hvis kunden har option på at tilkøbe garantiordningen særskilt, eller hvis 
garantien indeholder en ydelse over for kunden, som ligger ud over det at 
reparere fejl, som eksisterede på salgstidspunktet, anses virksomheden for 
at levere en garantiydelse. Sådanne garantiordninger udgør særskilte leve-
ringsforpligtelser, hvilket medfører, at virksomheden skal allokere en andel 
af transaktionsprisen baseret på garantiordningens isolerede salgspris. 
Profilen for indregningen af omsætning fastsættes i tråd med den alminde-
lige vejledning i IFRS 15.

Den regnskabsmæssige behandling, som skitseres i IFRS 15, vil måske 
afvige fra tidligere praksis, og det gælder både den andel af transaktions-
prisen, som allokeres til garantielementet (som skal opgøres på basis af iso-
lerede salgspriser) og til periodiseringsprofilen på denne omsætning.

Under garantiordninger af forsikringstypen anses virksomheden ikke for at 
levere en yderligere vare eller tjenesteydelse til kunden, og denne type 
garantiordninger udgør derfor ikke en leveringsforpligtelse. Ved at yde en 
sådan ordning tilbyder virksomheden i realiteten en garanteret kvalitet på 
produktet. I henhold til IFRS 15 skal sådanne garantiordninger regnskabs-
mæssigt behandles som en garantiforpligtelse i overensstemmelse med 

Garantier

Garantiordninger af  
tjenesteydelsestypen

Garantiordninger af  
forsikringstypen



Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 627

IAS 37. Efter førstegangsindregningen skal garantiforpligtelsen vurderes 
løbende for at sikre, at ændringer i omstændighederne afspejles i den ind-
regnede forpligtelse. Den regnskabsmæssige behandling af sådanne garan-
tiordninger forventes ikke at afvige væsentligt fra tidligere praksis.

IFRS 15 indeholder ingen specifikt vejledning for tabsgivende kontrakter. 
Derfor gælder kravene i IAS 37 om tabsgivende kontrakter for alle kunde-
kontrakter efter IFRS 15. I henhold til IAS 37 er en kontrakt tabsgivende, 
når kontraktens uundgåelige omkostninger ved at opfylde kontrakten over-
stiger de indtægter, som virksomheden forventer at modtage fra kontrak-
ten. De uundgåelige omkostninger til at opfylde kontrakten er i IAS 37 defi-
neret som direkte henførbare omkostninger, fx løn, materialer og direkte 
henførbare omkostninger, fx afskrivning på bygninger, maskiner og udstyr, 
som anvendes til at opfylde kontrakten.

IFRS 15 indeholder vejledning i behandling af kontraktomkostninger, som 
en virksomhed skal afholde i forbindelse med etablering og indgåelse af 
kundekontrakter. Vejledningen gælder både kontrakter, som er under for-
handling, og indgåede kontrakter.

I henhold til IFRS 15 skal en virksomhed, hvis den forventer at kunne gen-
indvinde omkostningerne, indregne meromkostninger forbundet med 
opnåelse af en kundekontrakt som et aktiv. Dette gælder kun omkostninger, 
som ikke ville skulle afholdes, hvis kontrakten ikke var indgået. Omkostnin-
gerne kan genindvindes enten direkte gennem godtgørelse af omkostnin-
gerne eller indirekte gennem avancen i kontrakten. Standarden giver, som 
en forenkling, virksomheden mulighed for løbende at omkostningsføre de 
afholdte omkostninger, hvis afskrivningsperioden for det aktiv, som virk-
somheden ellers ville have indregnet, er på et år eller derunder.

IFRS 15 repræsenterer en væsentlig ændring fra IAS 18 med hensyn til 
regnskabsmæssig behandling af kontraktomkostninger. 

Kontraktomkostninger – Omkostninger forbundet med opnåelse 
af en kontrakt

 En konsulentvirksomhed vinder et udbud om levering af konsulent-
ydelser til en ny kunde. Virksomheden afholdt følgende omkostnin-
ger ved kontraktens indgåelse:

Eksterne juridiske omkostninger for due diligence 15.000 

Rejseomkostninger til levering af tilbud 25.000

Provision til sælgere  10.000

Totale omkostninger  50.000

 I henhold til IFRS 15.91 indregner virksomheden provisionen til sæl-
gerne på 10.000 som et aktiv i balancen. Det skyldes, at man for-

Tabsgivende kontrakter

Kontraktomkostninger

Omkostninger til opnåelse 
af en kontrakt
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venter at genindvinde disse omkostninger via honoraret fra kunden. 
Virksomheden betaler også årlige bonusser til salgslederne baseret 
på salg i løbet af året, men disse bonusser indregnes ikke som et 
aktiv, da omkostningerne ikke er “marginale” for kontrakten med 
kunden.

 Virksomheden vurderer desuden, at de eksterne juridiske omkost-
ninger og rejseudgifterne ville skulle være afholdt uafhængigt af 
kontrakten med kunden. Disse omkostninger indregnes derfor ved 
afholdelsen i overensstemmelse med IFRS 15.93, medmindre de 
regnskabsmæssigt skal behandles i overensstemmelse med en 
anden IFRS-standard.

IFRS 15 foreskriver, at omkostninger forbundet med opfyldelse af en kon-
trakt som udgangspunkt skal behandles regnskabsmæssigt i overensstem-
melse med vejledningen i andre IFRS-standarder, eksempelvis IAS 2 eller 
IAS 16. Hvis den regnskabsmæssige behandling ikke reguleres af nogen 
anden standard, foreskriver IFRS 15, at omkostninger forbundet med opfyl-
delsen af en kontrakt skal indregnes som et aktiv, hvis samtlige følgende kri-
terier er opfyldt:
• Omkostningerne kan direkte henføres til en kontrakt eller en forventet 

kontrakt, som virksomheden specifikt kan identificere. Dette omfatter 
fx omkostninger vedrørende tjenesteydelser, som skal leveres i forbin-
delse med fornyelse af en gældende kontrakt, eller omkostninger i for-
bindelse med udformningen af et aktiv, som skal overdrages til kunden 
i henhold til en bestemt kontrakt.

• Omkostningerne frembringer eller sikrer en bedre udnyttelse af res-
sourcer i virksomheden, som anvendes til opfyldelse (eller fortsat opfyl-
delse) af leveringsforpligtelser i fremtiden.

• Omkostningerne forventes genindvundet.

I henhold til IFRS 15 kan udgifterne indregnes, selvom kontrakten med kun-
den ikke er endeligt udarbejdet. Standarden tillader derimod ikke, at 
omkostninger indregnes på en hvilken som helst potentiel fremtidig kon-
trakt, og det er således et krav, at omkostningen kan henføres til en identi-
ficerbar kontrakt. I vurderingen af, hvilke omkostninger som opfylder defi-
nitionen, skal virksomheden tage hensyn til relevante forhold og omstæn-
digheder. For at omkostningerne kan anses for at være genindvindelige, 
kræver standarden, at de eksplicit skal tilbagebetales, eller at de vil blive 
dækket ind via kontraktens avance.

Hvis omkostningerne ikke opfylder de nævnte kriterier, vil de blive omkost-
ningsført ved afholdelsen. Det gælder også i tilfælde, hvor virksomheden 
ikke er i stand til at fastslå, om specifikke omkostninger relaterer sig til 
historiske eller fremtidige aktiviteter, og omkostningerne ikke kan indreg-
nes efter andre standarder.

Omkostninger til opfyl-
delse af en kontrakt, 
IFRS 15.95



Kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 629

Det er især kriteriet om, at omkostningerne skal frembringe eller sikre en 
bedre udnyttelse af ressourcer i virksomheden, som er krævende at 
anvende. Det er bl.a. relevant for omkostninger til opfyldelse af kontrakter, 
som afholdes, før kundeleverancen begynder, som fx mobiliseringsomkost-
ninger. Medmindre disse kan anses for at frembringe eller sikre en bedre 
udnyttelse af virksomhedens ressourcer, skal de omkostningsføres ved 
afholdelsen. I den sammenhæng er det også nødvendigt at skelne mellem 
forskellige typer omkostninger – og om det er omkostninger, som er direkte 
knyttet til en kontrakt, som eventuelt skal indregnes.

Omkostninger forbundet med opfyldelse af kontrakten
 Udgangspunktet er det samme som i foregående eksempel. Konsu-
lentvirksomheden identificerer, at følgende omkostninger er for-
bundet med kontraktens opfyldelse:

Designydelser 40.000

Hardware 120.000

Software 90.000

Migration og test af datacenter  100.000

Totale omkostninger  350.000

 Omkostningerne afholdes i forbindelse med kontraktens opfyldelse, 
uden at der overdrages varer eller tjenesteydelser til kunden. Virk-
somheden behandler omkostningerne på følgende måde: Hardware 
behandles i overensstemmelse med IAS 16. Software behandles i 
overensstemmelse med IAS 38. Designydelser, migration og test af 
datacentre vurderes i overensstemmelse med IFRS 15.95. Virksom-
heden vurderer, at disse omkostninger kan indregnes som aktiver 
knyttet til kontraktens gennemførelse.

Indregnede kontraktomkostninger skal amortiseres, og omkostningerne 
skal indregnes i resultatet, efterhånden som virksomheden overdrager 
varer og tjenesteydelser til kunden.

Ethvert aktiv, som indregnes af virksomheden, vil være genstand for værdi-
forringelsestests ved udgangen af regnskabsperioden. Baggrunden herfor 
er, at indregnede omkostninger fortsat skal kunne genindvindes gennem 
hele kontraktens løbetid for at opfylde indregningskriterierne. Hvis den ind-
regnede værdi overstiger det beløb, som virksomheden forventer at gen-
indvinde, skal aktivet nedskrives til det genindvindelige beløb. Dette beløb 
skal beregnes på grundlag af principperne for fastsættelse af transaktions-
prisen med undtagelse af, at virksomheden kan se bort fra begrænsnings-
reglen i IFRS 15 for variable vederlag.

EKSEMPEL 
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Amortisering af kontraktomkostninger indregnet i balancen
 Der bygges videre på de to foregående eksempler. Virksomheden 
har nu indregnet omkostninger på i alt 150.000 i balancen knyttet 
til kontraktens indgåelse (10.000) og kontraktens opfyldelse 
(140.000). Projektet med kunden har en varighed på fem år. Virk-
somheden vurderer imidlertid, at kontrakten vil blive forlænget med 
yderligere to år. Det vil sige en forventet kontraktløbetid på syv år. I 
overensstemmelse med IFRS 15.99 amortiseres omkostningerne 
over en periode på syv år.

IFRS 15 indeholder specifikke regler for regnskabsmæssig behandling af 
indtægter fra licenser til intellektuel ejendom. Sådanne licenser kan omfatte 
licenser til brug af software og teknologi, medier og underholdning, herun-
der film og musik, franchiser og patenter, varemærker og ophavsret. Beho-
vet for specifikke bestemmelser for sådanne ordninger skyldes, at det i 
mange tilfælde vil være vanskeligt at fastslå, hvornår kunden opnår kontrol 
over en licens uden at forstå licensens egenskaber og virksomhedens tilhø-
rende leveringsforpligtelser.

Vejledningen i IFRS 15 finder kun anvendelse på licenser, som er klart 
adskilt fra andre varer eller tjenesteydelser i en salgskontrakt. Hvis en licens 
er virksomhedens eneste leverance i henhold til en salgskontrakt (eksplicit 
eller implicit), er den altid klart adskilt. Licenser om brug af intellektuel ejen-
dom indgår imidlertid ofte i sammensatte leverancer, som også omfatter 
andre varer og tjenesteydelser. I disse situationer skal virksomheden først 
vurdere, om licensen er klart adskilt, og denne vurdering foretages med 
udgangspunkt i de almindelige krav til opdeling i leveringsforpligtelser. For 
licenser, som ikke anses for at være klart adskilte, vil virksomheden normalt 
følge kravene for andre varer og tjenesteydelser og regnskabsmæssigt 
behandle den kombinerede leveringsforpligtelse under ét. Forarbejderne til 
IFRS 15 foreskriver imidlertid, at den særskilte vejledning ligeledes skal 
tages i brug i tilfælde, hvor licensen er den primære eller dominerende kom-
ponent af den sammensatte leverance, men der står ikke noget om, hvor-
dan en virksomhed skal tage stilling til, hvorvidt licensen er primær og/eller 
dominerende.

For alle licenser, som er klart adskilte fra andre varer og tjenesteydelser, 
skal virksomheden tage stilling til, hvad den er forpligtet til at levere, og for-
stå egenskaberne i den underliggende leverance. IFRS 15 foreskriver, at en 
virksomhed enten kan levere en adgangsret til virksomhedens intellektuelle 
ejendom, som den findes i hele licensperioden, inkl. eventuelle ændringer i 
denne (en adgangsret = right to access), eller en ret til at anvende virksom-
hedens intellektuelle ejendom, som den findes på det tidspunkt, hvor licen-
sen tildeles (en brugsret - right to use).

Ved vurderingen af, om virksomheden giver en adgangsret eller brugsret, 
skal virksomheden tage hensyn til, om en kunde kan anvise brugen af, og 

EKSEMPEL 
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samtidig opnå så godt som samtlige resterende fordele fra en licens på det 
tidspunkt, hvor licensen tildeles. Denne vurdering påvirkes i høj grad af, 
hvorvidt der vil forekomme ændringer i den intellektuelle ejendom i løbet af 
licensperioden.

Der er tre kriterier, som alle skal være opfyldt for, at en licens repræsente-
rer en adgangsret. Det første kriterie er, at kontrakten indeholder et krav, 
eller kunden har en rimelig forventning om, at virksomheden foretager 
handlinger, der i væsentlig grad har indflydelse på den intellektuelle ejen-
dom, som kunden har rettigheder til. Virksomhedens aktiviteter vil væsent-
ligt påvirke den intellektuelle ejendom, hvis disse aktiviteter ændrer dens 
form eller funktion, eller hvis disse aktiviteter væsentligt påvirker kundens 
mulighed for at opnå fordele af den intellektuelle ejendom. Det andet krite-
rie er, at de rettigheder, som licensen giver, direkte udsætter kunden for 
positive eller negative virkninger af virksomhedens aktiviteter. Det tredje 
kriterie er, at de aktiviteter, som virksomheden påtager sig, ikke medfører 
overdragelse af en vare eller en tjenesteydelse til kunden, når disse aktivi-
teter finder sted. Hvis en licensret ikke har disse egenskaber, anses den for 
at udgøre en brugsret. Eksempelvis vil intellektuel ejendom, som har en 
selvstændig funktion, og som ikke påvirkes af aktiviteterne til leverandøren, 
være en brugsret.

Tidspunktet for overdragelse af kontrol over licenser til intellektuel ejendom 
afhænger af, om kunden modtager en adgangsret eller en brugsret til den 
intellektuelle ejendom. IFRS 15 anfører, at kunden ved adgangsret til intel-
lektuel ejendom løbende modtager og forbruger fordelene ved virksomhe-
dens ydelser. Derfor anses kunden ikke for at have opnået kontrol på et 
bestemt tidspunkt. Leveringsforpligtelser, som licensen repræsenterer, 
opfyldes således over tid. Omsætning indregnes dermed over tid.

Med hensyn til licenser i form af brugsret til intellektuel ejendom vil kunden 
opnå kontrol ved begyndelsen af licensperioden. Omsætningen skal således 
indregnes på det tidspunkt, hvor licensen overdrages til kunden. Vurderin-
gen af, hvornår en kunde opnår kontrol, skal i øvrigt foretages fra kundens 
synspunkt, altså når kunden kan tage den intellektuelle ejendom i brug.

30A .10 Præsentation og oplysninger
Ved anvendelse af IFRS 15 som fortolkningsbidrag under loven, er der ikke 
samtidig krav om anvendelse af IFRS 15’s oplysningskrav. Virksomheder, 
som har valgt IFRS 15 som fortolkningsbidrag, og som ellers aflægger års-
regnskab efter loven, skal således udelukkende oplyse om anvendt fortolk-
ningsbidrag, og ellers anvende oplysningskravene i loven. For en nærmere 
beskrivelse af præsentations- og oplysningskravene henvises der til kapitel 
29 Salg af varer og tjenesteydelser – IAS 18 og kapitel 30 Entreprisekontrak
ter – IAS 11.

Kriterierne for at der er 
tale om en adgangsret, 
IFRS 15.B58

Overdragelse af kontrol 
over licenser til intellektuel 
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30A .11 Implementering og overgangsregler
IFRS 15 gælder fra 1. januar 2018 og kan anvendes med fuld tilbagevir-
kende kraft. Det medfører som udgangspunkt, at virksomheden skal 
anvende IFRS 15 med tilbagevirkende kraft for alle regnskabsår, som præ-
senteres i årsregnskabet i henhold til IAS 8 og lovens § 53, og tilpasninger 
indregnes over egenkapitalen ved begyndelsen af det første sammenlig-
ningsår (fuld retrospektiv metode). 

Virksomheden kan også vælge at implementere standarden med tilbagevir-
kende kraft for indeværende periode, idet den akkumulerede effekt af før-
stegangsanvendelsen indregnes over egenkapitalen ved begyndelsen af 
det år, hvor standarden tages i brug (modificeret retrospektiv metode).

Hvis virksomheden vælger fuld retrospektiv metode, er der mulighed for, at 
virksomheden alligevel kan anvende følgende praktiske undtagelsesmulig-
heder:
• Virksomheden behøver ikke at foretage tilpasninger for allerede 

opfyldte kontrakter, der begynder og slutter i samme regnskabsår.
• For så vidt angår opfyldte kontrakter med variable vederlag, kan en 

virksomhed anvende transaktionsprisen på det tidspunkt, kontrakten 
blev opfyldt, frem for at foretage et skøn over variable vederlag i de 
sammenlignelige regnskabsperioder.

• For så vidt angår alle regnskabsår, for hvilke der er aflagt regnskab før 
datoen for førstegangsanvendelsen, behøver en virksomhed ikke at 
oplyse, hvor stor en del af transaktionsprisen der er allokeret til de 
resterende leveringsforpligtelser, eller at redegøre for, hvornår virk-
somheden forventer at indregne dette beløb som omsætning.

Hvis en virksomhed gør brug af en af de praktiske undtagelsesmuligheder 
(practical expedients), skal den anvende denne undtagelsesmulighed kon-
sekvent på alle salgskontrakter inden for alle regnskabsår, som præsente-
res i årsregnskabet.

Virksomheder, som ønsker at implementere IFRS 15 til fortolkning af lovens 
krav om indtægtsførsel, henvises i øvrigt til EY’s International GAAP 2021. 

Endvidere kan vi anbefale EY’s publikation om IFRS 15 A closer look at 
IFRS 15 The revenue recognition standard, som kan findes på ey.com/dk.

Fuld retrospektiv metode

Modificeret retrospektiv 
metode

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/a-closer-look-at-ifrs-15--the-revenue-recognition-standard-octob
https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/a-closer-look-at-ifrs-15--the-revenue-recognition-standard-octob
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Kapitel 31  
Offentlige tilskud og andre tilskud

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om periodisering Ja

Krav om bruttopræsentation Ja

Offentlige tilskud skal indregnes, når de generelle betingelser for indregning af indtægter er opfyldt, 
og når virksomheden tillige opfylder de betingelser, der er knyttet til modtagelsen af tilskuddet.

Offentlige tilskud skal som udgangspunkt indregnes efter periodiseringsprincippet, dvs. sam tidig med 
de omkostninger eller investeringer, de helt eller delvist skal dække.

Offentlige tilskud skal, hvad enten de ydes til dækning af omkostninger eller til dækning af investerin-
ger, præsenteres brutto i såvel resultatopgørelsen som i balancen.

Andre tilskud og gaver mellem uafhængige parter, som er ydet ubetinget og uden krav om modydelse, 
indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen, mens sådanne tilskud og gaver ydet af virksom-
hedsdeltagere indregnes i egenkapitalen, hvis ydelse af tilskud sker som led i kapitalfremskaffelsen. 
 

31 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser om regnskabsmæssig 
behandling af offentlige tilskud. Den regnskabsmæssige behandling af 
offentlige tilskud i loven tager derfor udgangspunkt i IAS 20 Accounting for 
Government Grants and Disclosure of Govern ment Assistance.

IAS 20 tillader både brutto- og nettopræsentation af offentlige tilskud, der 
ydes til dækning af omkostninger eller investeringer. Regnskabsdirektivet 
indeholder derimod et generelt forbud mod modregning af både indtægter 
og omkostninger og aktiver og forpligtelser, medmindre der i loven er spe-
cifikke bestemmelser, der tillader modregning. En sådan bestemmelse er 
ikke indarbejdet i loven for offentlige tilskud. Loven kræver derfor som 
udgangspunkt bruttopræsentation af offentlige tilskud, hvilket Erhvervs-
styrelsen har bekræftet i deres vejledning ”Regnskabsmæssige problem-
stillinger relateret til COVID-19”, som bl.a. omhandler de offentlige tilskud 
fra hjælpepakkerne. 
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31 .2 Indregning af offentlige tilskud
Tilskud skal indregnes i resultatopgørelsen, når de generelle betingelser for 
indregning af indtægter er opfyldt, jf. afsnit 29.3 Generelle betingelser for 
indregning af indtægter, og når det samtidig er overvejende sandsynligt, at 
virksomheden vil:
• Opfylde de betingelser, der er tilknyttet tilskuddet.
• Modtage tilskuddet. 

Det er derfor ikke nødvendigvis afgørende, at der på balancedagen rent fak-
tisk er modtaget et tilskud eller for den sags skyld er ansøgt herom. Afgø-
rende er derimod, om betingelserne for at modtage tilskuddet er opfyldt, og 
om det samtidig vurderes overvejende sandsynligt, at virksomheden også 
ansøger om tilskuddet.

31 .3 Offentlige tilskud til dækning af omkostninger
Tilskud, der ydes til dækning af omkostninger, skal indregnes som indtæg-
ter i resultatopgørelsen, i den takt hvormed de indtjenes, hvilket ofte vil 
være i takt med afholdelsen af omkostningerne. 

Indbetaling af et tilskud fra en tilskudsyder er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, 
at tilskuddet kan indregnes som indtægt, idet dette ikke isoleret set er doku-
mentation for, at de til tilskuddet knyttede betingelser er eller vil blive 
opfyldt. 

Virksomheden opnår ret til tilskud ved at opfylde de betingelser, der er til-
knyttet tilskuddet, og ved at indfri de forudsete forpligtelser. 

Tilskud indregnes derfor i resultatopgørelsen som en indtægt på et syste-
matisk grundlag og i takt med indregningen af de omkostninger, som til-
skuddet skal kompensere for.  

Hvis tilskuddet modtages før afholdelse af de tilknyttede omkostninger, skal 
det modtagne tilskud indregnes i balancen som en periodeafgrænsnings-
post under forpligtelser, og den efterfølgende indregning i resultat-
opgørelsen foretages systematisk, så der sker et match med de omkostnin-
ger, som tilskuddet er tiltænkt at dække. 

I de tilfælde, hvor tilskud ydes som kompensation for allerede afholdte 
omkostninger eller til dækning af et allerede konstateret tab, eller hvor for-
målet med tilskuddet er at yde generel økonomisk støtte til virksomheden, 
uden at dette medfører yderligere fremtidige omkostninger, skal tilskuddet 
indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor til-
skuddet tildeles. 

Indtægter fra tilskud og de helt eller delvist dækkede omkostninger skal 
præsenteres brutto som henholdsvis indtægter og omkostninger i resultat-
opgørelsen. Loven indeholder i modsætning til IAS 20 ikke nogen specifik 
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mulighed for modregning af omkostninger og tilskud, hvormed indregning 
af tilskud følger lovens hovedregel om bruttopræsentation. Indregning af 
tilskuddet sker normalt under andre driftsindtægter, hvilket Erhvervsstyrel-
sen har bekræftet i deres vejledning ”Regnskabsmæssige problemstillinger 
relateret til COVID-19”. 

Et aktuelt eksempel på offentlige tilskud er hjælpepakkerne i forbindelse 
med COVID-19-pandemien, hvor der bl.a. kan opnås kompensation (tilskud) 
til dækning af løn til hjemsendte medarbejdere og til dækning af faste 
omkostninger. Disse kompensationsbeløb behandles efter ovennævnte reg-
ler om offentlige tilskud til dækning af omkostninger. 

Se mere om den regnskabsmæssige behandling af kompensation fra COVID-
19-hjælpepakker i afsnit 44.14 Offentlige tilskud og kompensationsordnin
ger, hvor det også beskrives, hvad der er afgørende for periodiseringen og 
indregningstidspunktet for disse beløb.

31 .4 Offentlige tilskud til dækning af investeringer
Tilskud, der ydes til dækning af investeringer (fx køb eller opførelse af et 
anlægsaktiv), skal præsenteres brutto under forpligtelser som en periode-
afgrænsningspost og kan således ikke modregnes i kostprisen på aktivet. 
Det periodiserede tilskud indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der 
foretages afskrivninger på det tilskudsberettigede aktiv. Afskrivninger og 
tilskud indregnes i resultatopgørelsen og præsenteres ligeledes brutto.

Hvis virksomheden vælger at måle investeringsejendomme og biologiske 
aktiver til dagsværdi i henhold til § 38, og der derfor ikke foretages afskriv-
ninger, skal tilskuddet indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for 
opnåelse af tilskuddet er opfyldt.

Efter loven skal modtagne tilskud præsenteres brutto. Under IAS 20 kan til-
skud til dækning af investeringer præsenteres efter enten bruttometoden 
eller nettometoden, hvorefter tilskud kan fratrækkes direkte i aktivets kost-
pris. Nettopræsentation finder ikke anvendelse efter loven, da loven ikke 
giver nogen specifik mulighed for modregning. 

Regnskabsdirektivet tillader i særlige tilfælde, at der i national lovgivning 
gives tilladelse til modregning, hvis det sker på en synlig måde, ligesom i 
IAS 20. Denne mulighed er imidlertidig ikke implementeret i loven, hvorfor 
der efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke eksisterer en modregningsad-
gang.

31 .5 Særligt om tilbagebetaling af offentlige tilskud
Offentlige tilskud kan i visse tilfælde blive krævet tilbagebetalt, fx ved mang-
lende overholdelse af de betingelser, der var lagt til grund for opnåelse af 
tilskud. Hvis det er sandsynligt, at en tilbagebetaling vil  blive aktuel, skal til-
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skuddet ikke indregnes i resultatopgørelsen i takt med opfyldelsesperioden, 
men i stedet indregnes som en gældsforpligtelse.

Skal et offentligt tilskud uventet tilbagebetales, behandles denne situation 
som en ændring af et regnskabsmæssigt skøn. Se mere om sådanne ændrin-
ger i afsnit 12.8 Ændring af regnskabsmæssige skøn.

Ved krav om tilbagebetaling af et tilskud ydet til dækning af omkostninger, 
sammenholdes tilbagebetalingskravet med en eventuelt endnu ikke ind-
tægtsført andel af tilskuddet. Hvis tilbagebetalingskravet er mindre end det 
endnu ikke indtægtsførte tilskud indregnet under forpligtelser, reklassifice-
res tilbage betalingskravet fra periodeafgrænsningsposter til gældsforplig-
telser. Det resterende tilskud indregnes i resultatopgørelsen efter hoved-
reglen. Overstiger tilbagebetalingskravet det i balancen endnu ikke ind-
tægtsførte tilskud, indregnes forskellen straks som en omkostning i resul-
tatopgørelsen, og tilbagebetalingskravet reklassificeres i sin helhed fra 
periodeafgrænsningsposter til gældsforpligtelser.

Ved krav om tilbagebetaling af et tilskud ydet til investeringer vil den regn-
skabsmæssige behandling for tilbagebetaling svare til ovenstående metode 
som beskrevet under tilbagebetaling af omkostnings tilskud. Hvis tilbagebe-
talingskravet overstiger de endnu ikke indregnede tilskud, indregnes den 
yderligere forpligtelse straks som en omkostning i resultatopgørelsen. 

Der skal derudover foretages en vurdering af, om aktivet skal nedskriv-
ningstestes, jf. kapitel 24 Værdiforringelse af langfristede aktiver.

31 .6 Præsentation og oplysninger om offentlige tilskud
Præsentation af tilskud til dækning af omkostninger er ikke specifikt omtalt 
i loven. Tilskud skal præsenteres som en særskilt indtægt, jf. lovens krav om 
bruttopræsentation, typisk under andre driftsindtægter, medmindre til-
skuddet er så væsentligt for virksomheden, at det bør præsenteres som en 
særskilt post i resultatopgørelsen.

Præsentation af tilskud til dækning af investeringer er heller ikke specifikt 
omtalt i loven. Tilskud skal præsenteres brutto i balancen, jf. lovens krav om 
bruttopræsentation. Ved bruttopræsentation i balancen skal beløbene præ-
senteres særskilt, så aktivet indregnes og måles til kostpris, og der tilsva-
rende indregnes en periodeafgrænsningspost under forpligtelser, der efter-
følgende indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at aktivet afskrives 
(bruttometoden).

I resultatopgørelsen anvendes ligeledes bruttopræsentation, typisk under 
andre driftsindtægter henholdsvis afskrivninger. 

Regnskabsmæssigt skøn
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Et indregnet tilskud kan være omfattet af definitionen på en særlig post, 
som kræver noteoplysning om arten og størrelsen af regnskabsposten. Se 
mere om særlige poster i afsnit 37.4 Særlige poster.  

Kompensationsbeløb fra COVID-19-hjælpepakkerne vil som udgangspunkt 
udgøre særlige poster som følge af deres art, medmindre der er tale om 
uvæsentlige beløb.

31 .7 Andre offentlige tilskud
Hvis offentlige myndigheder yder en virksomhed et lån, som ved opfyldelse 
af visse betingelser eftergives, skal lånet kun indregnes som et tilskud, hvis 
der er rimelig sikkerhed for, at betingelserne vil blive opfyldt. Hvis dette ikke 
er tilfældet, skal lånet fortsat indregnes som en gældsforpligtelse.

Hvis offentlige myndigheder frasiger sig at opkræve omkostninger afholdt 
for en virksomhed, sidestilles dette med et offentligt tilskud.

31 .8 Andre tilskud og gaver (ikke-offentlige)
Betingede tilskud ydet til dækning af konkrete formål, og hvor der fra til-
skudsmodtagers side ydes en modydelse, fx tilskud til markedsføring m.v., 
indregnes som hovedregel i resultatopgørelsen, når de generelle kriterier 
for indregning af indtægter er opfyldt. Et sådan tilskud vil ofte være betin-
get af, at virksomheden skal drive en bestemt aktivitet i en bestemt periode. 
Tilskuddet indtægtsføres i takt med forbruget, dvs. typisk i takt med at akti-
viteten drives.

Tilskud til investering i aktiver ydes ofte til mindre lønsomme aktiviteter 
eller til bestemte formål, der ligger uden for virksomhedens normale drift. 
Det kunne fx være et incitamentstilskud til brug for indretning af lokaler ved 
indgåelse af et butikslejemål eller en ubetinget kontant betaling for indgå-
else af aftale. Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse skal tilskud, modtaget til 
anskaffelse eller opførelse af aktiver, i sådanne tilfælde indregnes som en 
periodeafgrænsningspost under forpligtelser, der efterfølgende løbende 
indregnes i resultatopgørelsen på samme måde som for offentlige tilskud. 
Denne metode tilgodeser efter styrelsens opfattelse sammenligneligheden 
bedre, idet aktivet fremstår med den regnskabsmæssige værdi, som andre 
virksomheder alt andet lige ville kunne indregne uden at have modtaget til-
skud eller gaver.

For ubetingede tilskud eller gaver, som er ydet uden krav om modydelse, 
afhænger den regnskabsmæssige behandling af, om tilskuddet eller gaven 
ydes af en uafhængig part eller en virksomhedsdeltager. Ubetingede tilskud 
og gaver fra uafhængige parter indregnes som udgangspunkt i resultatop-
gørelsen på modtagelsestidspunktet, mens tilskud, der ydes af virksom-
hedsdeltagere, som led i kapitalfremskaffelse og lignende, skal indregnes 
direkte i egenkapitalen (de frie reserver), jf. også nedenstående omtale af 
koncerntilskud. 
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31 .9 Særligt om koncerntilskud 
Skattereglerne giver mulighed for, at der mellem  virksom heder i en sambe-
skatning kan ydes skattefrie koncerntilskud. 

Koncerntilskud skal efter EY’s opfattelse anses som transaktioner med virk-
somhedsdeltagere, jf. § 49, stk. 4, der siger, at indskud, ud lod ning og udde-
ling, der sker som led i kapitalfrem skaffelse, tilbageførsel af indskudt kapi-
tal og fordeling af overskud til virksomhedsdeltagere, ikke må indregnes i 
resultatopgørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen. Indreg-
ning på egenkapitalen skal ske på de frie reserver, da der ikke er tale om en 
kapitalforhøjelse.

Erhvervsstyrelsen har den 28. april 2009 offentliggjort notatet ”Selskabs-
retlig og regnskabsretlig regulering af tilskud inden for en koncern”. Nota-
tet omhandler tilskud inden for koncerner med 100 % ejerskab, hvorfor 
notatet ikke behandler de særlige problemstillinger, som opstår, når der er 
minoritetsinteresser i en dattervirksomhed. Notatet kan anvendes analogt 
på gældseftergivelser.

EY’s opfattelse ovenfor bekræftes af dette notat, og nedenstående eksem-
pler afspejler konklusionerne i Erhvervsstyrelsens notat. 

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed

Modervirksomhed 
(indre værdi)

Modervirksomhed 
(kostpris) Dattervirksomhed Moder A/S

Regnskab Tilgang på kapital-
andel i datter-
virksomhed,  
jf. § 36

Tilgang på kapital-
andel i datter-
virksomhed,  
jf. § 36

Indskud af egenkapi-
tal i dattervirksom-
hed (frie reserver),  
jf. § 49, stk. 4

Tilskud

Datter A/SSelskabsret Ingen selskabsretlige begrænsninger

Tilskud fra datter- til modervirksomhed

Modervirksomhed 
(indre værdi)

Modervirksomhed 
(kostpris) Dattervirksomhed Moder A/S

Regnskab Afgang på kapital-
andel i datter-
virksomhed,  
jf. § 43 a, stk. 4 

Udbytteindtægt,  
jf. § 49, stk. 1

Eventuelt med 
restriktion for ikke- 
indtjent udbytte

Udlodning af udbytte,  
jf. § 49, stk. 4 Tilskud

Datter A/S

Selskabsret Ingen selskabsretlige begrænsninger Følger de almindelige 
selskabsretlige regler 
for udbytte (herunder 
om udbyttets forsvar-
lighed) og anden 
 kapitalafgang

Som vi ser det

Notat fra  
Erhvervsstyrelsen

Eksempler på  
koncerntilskud
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Tilskud mellem søstervirksomheder

Modervirksomhed 
(indre værdi)

Modervirksomhed 
(kostpris) Dattervirksomhed Moder A/S

Regnskab Afgang på kapital-
andel i Datter 1,  
jf. § 43 a, stk. 4

Tilgang på kapital-
andel i Datter 2,  
jf. § 36

Udbytteindtægt,  
jf. § 49, stk. 1

Eventuelt med 
restriktion for ikke- 
indtjent udbytte

Tilgang på kapital-
andel i Datter 2,  
jf. § 36

Datter 1: 
Udlodning af udbytte 
til moder,  
jf. § 49, stk. 4

Datter 2: 
Indskud af 
 egenkapital,  
jf. § 49, stk. 4

Tilskud 

Datter 1 
A/S

Datter 2 
A/S

Selskabsret Ingen selskabsretlige begrænsninger Datter 1:  
Følger de almindelige 
selskabsretlige regler 
for udbytte og anden 
kapitalafgang

Datter 2:  
Ingen selskabsretlige 
begrænsninger

Tilskud fra datter- til bedstemorvirksomhed

Bedstemor-
virksom- 

 hed  
(indre  værdi)

Bedstemor-
virk som- 

 hed  
(kost pris)

Moder-
virksom- 

hed  
(indre  værdi)

Moder-
virksom- 

 hed  
(kostpris)

Datter-
virksom - 

hed
Bedstemor A/S

Regnskab Afgang på 
kapital-
andele,  
jf. § 43 a,  
stk. 4

Udbytteind-
tægt,  
jf. § 49,  
stk. 4

Eventuelt 
med restrik-
tion for 
ikke-ind-
tjent 
udbytte

Afgang på 
kapital-
andele,  
jf. § 43 a,  
stk. 4

Udbytteind-
tægt,  
jf. § 49,  
stk. 4

Eventuelt 
med restrik-
tion for 
ikke-ind-
tjent 
udbytte

Udlodning 
af udbytte,  
jf. § 49,  
stk. 4 Tilskud

Moder 
A/S

Datter A/S

Selskabsret Ingen selskabsretlige 
begrænsninger

Følger de almindelige selskabsretlige 
regler for udbytte og anden kapital afgang

Koncernregnskabet påvirkes ikke af tilskud mellem koncernvirksomheder 
omfattet af konsolideringen, da der sker eliminering af sådanne tilskud i 
koncernregnskabet.

Regnskabsmæssig behand-
ling i koncernregnskabet
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Kapitel 32  
Medarbejderforpligtelser

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om indregning af  kort fristede 
og langfristede medarbejder
forpligtelser

Ja

Fuld indregning af y delses baserede 
 pensionsforpligtelser med indreg
ning af aktuarmæssige gevinster og 
tab i egenkapitalen

Ja

Krav om indregning af aktiebaseret 
vederlæggelse (egenkapitalbaseret) Nej, men loven giver mulighed for indregning

Krav om indregning af aktiebaseret 
vederlæggelse (kontantbaseret) Ja

Krav om indregning af fratrædelses
godtgørelser Ja

Medarbejderforpligtelser giver ofte anledning til en række regnskabsmæssige problems tillinger. 

Indregning af feriepengeforpligtelser har fået fokus, idet der opstår en række nye regnskabsmæssige 
udfordringer med implementeringen af ferieloven 2020, herunder overgangsordning og omstilling til 
et nyt optjenings- og afviklingsår. 

Ydelsesbaserede pensionsordninger er også i fokus primært hos mange virksomheder med udenland-
ske datterselskaber, idet den danske lovgivning hovedsageligt tillader bidragsbaserede pensionsord-
ninger, der ikke medfører væsentlige risici set fra virksomhedens side. Virksomheder, der arbejder 
internationalt, har således konstateret, at ydelsesbaserede pensionsforpligtelser anvendes i mange 
lande, og at den regnskabsmæssige behandling af disse pensionsforpligtelser i høj grad synliggør virk-
somhedernes risici. 

Fra og med kalenderåret 2021 finder korridormetoden ikke længere anvendelse.

Loven indeholder ingen specifikke krav om indregning af aktiebaseret vederlæggelse. Hovedsageligt 
har det været lovgivers tanke, at flere oplysningskrav skulle imødekomme regnskabsbrugerens behov 
på dette område.  

32 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser for indregning og måling 
af medarbejderforpligtelser, der derfor hovedsageligt baseres på lovens 
generelle definition på forpligtelser. IAS 19  Employee Bene fits indeholder 
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specifik vejledning for indregning og måling af medarbejderforpligtelser, 
herunder for ydelsesbaserede pensionsforpligtelser og kan derfor anven-
des som fortolkningsbidrag til loven. 

Fra og med kalenderåret 2021 finder korridormetoden ikke længere anven-
delse. Det betyder, at virksomheder, der har anvendt denne metode hidtil, 
skal indregne den fulde pensionsforpligtelse i balancen i 2021.  

Endvidere kan IFRS 2 Share based Payment anvendes til indregning og 
måling af aktiebaseret vederlæggelse.  Loven kræver dog i modsætning til 
IFRS 2 ikke, at egenkapitalbaserede aktievederlæggelsesordninger indreg-
nes i resultatopgørelsen.

32 .2 Kortfristede medarbejderforpligtelser
Indregning og måling af de fleste kortfristede medarbejderforpligtelser 
giver i praksis sjældent større problemer. 

Som hovedregel indregnes medarbejderforpligtelser i takt med medarbej-
derens arbejdspræstation. Når en medarbejder har udført  arbejde for virk-
somheden i regnskabsåret, skal virksomhedens modydelse i forbindelse 
med det udførte arbejde indregnes som:
• En forpligtelse efter fradrag af alle udbetalte ydelser. Hvis der er udbe-

talt for meget, indregnes forskellen som en periodeafgrænsningspost 
(forudbetalt omkostning), hvis betingelserne herfor er opfyldt, alterna-
tivt som andre tilgodehavender.

• En omkostning i resultatopgørelsen, medmindre loven kræver  eller tilla-
der indregning af medarbejderydelserne som et aktiv i balan cen. Det 
kunne eksempelvis være som direkte omkostninger til udviklingsprojek-
ter, til egenfremstillede materielle aktiver eller til fremstilling af varer på 
lager. Medarbejder ydelser kan desuden indgå som del af indirekte pro-
duktionsomkostninger, der for regnskabsklasse C- og D-virksomheder 
kræves indregnet i egenfremstillede varebeholdninger, jf. kapitel 23 
Varebeholdninger. 

Som kortfristede medarbejderydelser indregnes ud over gager og lønnin-
ger, sociale omkostninger og pensionsbidrag også optjente feriepenge, 
dagpenge og overtidsbetaling, i det omfang de opfylder definitionen på en 
forpligtelse. Forventede omkostninger til overskudsdeling og bonusordnin-
ger indregnes, når virksomheden har påtaget sig en retlig eller faktisk for-
pligtelse, og beløbet kan måles pålideligt.

Ved indregning og måling af kortfristede medarbejderforpligtelser sondres 
mellem en akkumuleret og ikke-akkumuleret ret. Ved akkumuleret ret for-
stås ret til fravær, som optjenes løbende, i takt med at medarbejderen leve-
rerer service til virksomheden under ansættelsesforholdet. Akkumuleret 
ret vedrører som udgangspunkt fx feriepenge, ferietillæg, feriefridage, 
overarbejdsbetaling m.v. Ved ikke-akkumuleret ret forstås en ret til fravær, 

Korridormetoden  
er udfaset

Akkumuleret eller  
ikke-akkumuleret ret
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som pludselig opstår, når en bestemt situation indtræffer, og hvor der ikke 
er sket en optjening til betalt frihed. Der gælder fx sygdom, barsel, indkal-
delse til værnepligt eller borgerligt ombud m.v. 

En akkumuleret ret kan være tilknyttet en sikret ret eller en ikke-sikret ret. 
Ved en sikret ret forstås en akkumuleret ret, hvor der opnås kompensation 
for den optjente ret til fravær, uanset om ansættelsesforholdet bringes til 
ophør. Ved ikke-sikret ret opnås ingen kompensation, hvis ansættelsesfor-
holdet bringes til ophør. 

I forhold til måling af forpligtelsen skal den justeres med sandsynligheden 
for, at den ikke-sikrede ret ikke kommer til udbetaling, fx på grund af opsi-
gelse m.v.

Der er ingen forskel på den regnskabsmæssige indregning af en akkumule-
ret ret, hvad enten retten er sikret eller ikke-sikret, når der lige bortses fra 
den regnskabsmæssige konsekvens ved ophør af ansættelsesforholdet. 

Ved ophør af et ansættelsesforhold vil en medarbejderforpligtelse vedrø-
rende en ikke-sikret ret skulle tilbageføres, idet retten til betalt frihed ikke 
længere forventes at blive anvendt, mens en sikret ret som udgangspunkt 
skal opretholdes, men forpligtelsen skal reguleres til det beløb, som faktisk 
skal udbetales ved ophør af ansættelsesforholdet. 

En akkumuleret ret skal indregnes som en omkostning i takt med, at med-
arbejderne udfører service og optjener deres ret til frem tidig betalt fravær, 
mens en ikke-akkumuleret ret indregnes, når fra været opstår. 

Medarbejdernes ret til betalt frihed fastsættes i overenskomster og lokal-
aftaler m.v., som kan indeholde en række forskellige bestemmelser. En 
række lønaftaler og overenskomster indeholder tilsagn om sjette ferie uge 
eller et antal feriefridage. En række virksomheder yder desuden betalt fri-
hed i forbindelse med barsel. 

Det anbefales derfor i forhold til indregning og måling af medarbejderfor-
pligtelser, at de underliggende aftaler nøje gennemlæses for at identificere 
alle relevante forhold.

Feriepengeforpligtelser
I 2020 trådte en ny ferielov i kraft (ferieloven 2020), hvor optjening og 
afholdelse sker med højere grad af tidsmæssig sammenhæng (samtidig-
hedsferie). Den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse vil generelt på 
grund af overgangen til samtidighedsferie udgøre en mindre forpligtelse, 
end det historisk har været tilfældet. 

Nedenstående omtale af ferieloven 2020 omfatter som udgangspunkt 
alene de lovmæssige 5 ugers ferie og omfatter ikke virksomhedsspecifikke 
aftaler eller andre ordninger om yderligere feriedage eller feriefridage. 

En sikret ret eller  
en ikke-sikret ret 

Ferieloven 2020
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Kravet om indregning af feriepengeforpligtelser i virksomhedernes balance 
skyldes hovedsageligt den tidsmæssige forskydning, der er mellem medar-
bejdernes optjening og afvikling af feriedage, som dog med overgangen til 
samtidighedsferie er blevet mindre. En feriepengeforpligtelse skal bereg-
nes og indregnes i balancen ud fra en forudsætning om, at ansættelsesfor-
holdet fortsætter og ikke bringes til ophør. Beregningen af feriepenge-
forpligtelser tager derfor aldrig afsæt i, hvad der skal udbetales ved en med-
arbejders fratræden eller afskedigelse, medmindre denne situation er 
aktuel. 

Den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse skal principielt dække de 
direkte medarbejderrelaterede omkostninger, som virksomheden uundgå-
eligt skal afholde, når medarbejderen afholder ferie eller holder fri, og hvor 
virksomheden derfor ikke modtager modydelse i form af medarbejderens 
arbejds indsats. Med samme udgangspunkt skal også ferie fridage indregnes 
som medarbejderforpligtelser, hvis der er en tidsmæssig forskydning mel-
lem optjening og afvikling af feriefridage. Endelig er der for funktionærer 
ligeledes krav om indregning af en forpligtelse til dækning af optjent ferie-
godtgørelse til senere udbetaling.

Beregningsgrundlaget
Ved opgørelse af feriepengeforpligtelsen tages udgangspunkt i bruttoløn-
nen, som det bedste udtryk for virksomhedens uundgåelige direkte omkost-
ninger, når medarbejderen afholder ferie. Der skal derfor til bruttolønnen 
medregnes medarbejderrelaterede omkostninger, som virksomheden 
uundgåeligt skal afholde, også når medarbejderen holder ferie. Det kan 
være arbejdsgiverbetalte pensioner og flexible benefits m.v. Bonus med-
regnes tillige, hvis det har karakter af en fast del af medarbejderens afløn-
ning.

Opgørelsesmetoder
Opgørelsen af virksomhedens regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse 
har historisk set kunne opgøres på basis af enten en konkret eller en sum-
marisk opgørelse. Ved overgangen til ferieloven 2020 vil det ikke længere 
være muligt at anvende den summariske metode for opgørelse af feriepen-
geforpligtelsen. Som følge af princippet for samtidighedsferie vil det frem-
over kun være muligt at anvende den konkrete metode for beregning af 
feriepengeforpligtelsen.

Ved anvendelse af den konkrete opgørelsesmetode beregnes en feriepen-
geforpligtelse på basis af det faktiske antal optjente feriedage, som medar-
bejderen har til gode på balancedagen. Forpligtelsen beregnes ved at 
omregne virksomhedens uundgåelige omkostninger til en omkostning pr. 
dag, der ganges med antal optjente feriedage/fridage. 

Hvis en medarbejder er tiltrådt i løbet af regnskabsåret, skal der alene 
beregnes en feriepengeforpligtelse for ansættelsesperioden. Er en medar-

Forudsætning om fortsat 
ansættelse

Bruttolønnen som  
udtryk for virksomhedens  
omkostning under  
medarbejderens ferie

Opgørelsesmetode

Konkret opgørelse

Tiltrædelse eller  
fratrædelse
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bejder blevet afskediget eller er fratrådt i regnskabsåret, skal virksomhe-
den foretage en konkret feriepengeberegning og indbetaling af feriepenge 
til Feriekonto i forbindelse med medarbejderens fratræden. 

Regnskabsmæssigt betyder dette:
• Der foretages en omlægning af henholdsvis optjenings- og afviklingsår, 

hvor værdien af den optjente ferie i en overgangsperiode enten skal ind-
betales til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden) eller kan vælges inde-
frosset i virksomheden, hvor den indregnes som en forpligtelse, frem til 
medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

• Det større tidsmæssige sammenfald mellem medarbejderens optjening 
og afholdelse af ferie medfører, at den regnskabsmæssige feriepenge-
forpligtelse alt andet lige størrelsesmæssigt vil falde væsentligt. Faldet 
afhænger delvis af virksomhedens regnskabsår.

• Den summariske opgørelsesmetode af feriepengeforpligtelsen udgår, 
hvilket stiller større administrative krav til virksomheden ved opgørelse 
af feriepengeforpligtelsen, som skal ske efter den konkrete metode.

Omlægning af ferieåret
Ferieåret, som vi kender det historisk, har været todelt, hvor ferie optjenes 
løbende hen over kalenderåret, dvs. fra 1. januar – 31. december, og den 
optjente ferie afholdes i ferieåret, der løber fra og med 1. maj i det efterføl-
gende kalenderår og 12 måneder frem. 

Efter ferieloven 2020 optjenes ferie i perioden fra 1. september og 12 
måneder frem, mens ferie afholdes fra 1. september samme år og 16 måne-
der frem, altså grundlæggende sammenfaldende periode for optjening og 
afvikling, men hvor afviklingen dog er forlænget med yderligere 4 måneder 
frem til 31. december. Ferie optjenes og afholdes hermed sideløbende. 

Sidste optjeningsperiode med forskudt ferie efter den hidtidige ferielov var 
perioden 1. januar — 31. august 2019. Fra og med den 1. september 2019 
påbegyndtes optjeningen af feriemidler til indefrysning, og fra og med 
1. september 2020 trådte ferieloven 2020 i sin helhed i kraft. Det første 
ferieår med samtidighedsferie starter derfor 1. september 2020. Optjenin-
gen løber frem til 31. august 2021, mens ferie kan afholdes frem til 
31. december 2021. 

Som illustreret nedenfor optjenes der feriedage i overgangsperioden fra 
1. september 2019 til 31. august 2020, der dog ikke skal afholdes. Værdien 
af den optjente ferie i denne periode indefryses og var først tiltænkt at 
skulle udbetales til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet. 
Under COVID-19-pandemien er en del af feriepengene dog blevet udbetalt 
af fonden til de medarbejdere, der har anmodet herom. Dette påvirker imid-
lertid ikke arbejdsgivernes mulighed for at udskyde indbetaling, indtil med-
arbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Regnskabsmæssige  
konsekvenser
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Optjening og afvikling af ferie for de enkelte ferieår kan illustreres således: 
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Ferieloven 2020 regulerer i lighed med den hidtidige ferielov alene medar-
bejdernes lovmæssige ret til 5 ugers ferie. Virksomheds- eller branche-
specifikke ordninger om yderligere feriedage eller feriefridage reguleres 
typisk i ansættelseskontrakter eller overenskomster og skal håndteres sær-
skilt. 

Vi anbefaler af administrative hensyn, at sådanne aftaler synkroniseres 
med optjenings- og afviklingsvilkår i ferieloven 2020.

Betydningen af ferieloven 2020
Overordnet set betyder samtidighedsferie, at virksomhedens medarbej-
dere akkumulerer færre optjente feriedage, så den regnskabsmæssige 
feriepengeforpligtelse generelt vil blive væsentligt mindre, end den histo-
risk har været.

Den højere grad af samtidighed medfører som hovedregel, at medarbej-
derne optjener ret til ferie inden afholdelse, mens optjening og afholdelse 
sker inden for samme ferieår. Dette sikres delvist ved at starte ferieåret pr. 
1. september, hvor medarbejderne typisk netop har afholdt deres hovedfe-
rie, og hvor det antages, at medarbejderens feriesaldo er lavest.

Ferieloven 2020 muliggør dog, at en medarbejder efter tilladelse fra sin 
arbejdsgiver også får mulighed for at afholde ferie forud for optjening. Såle-
des vil feriepenge som hovedregel udgøre en forpligtelse, men kan altså 
også udgøre et tilgodehavende eller en forudbetalt omkostning. 

I visse tilfælde kan virksomheden få et midlertidigt tilgodehavende eller en 
forudbetalt omkostning, indtil medarbejderen igen har optjent feriedage til 
allerede afholdte feriedage. Ved eventuel fratrædelse har virksomheden 
mulighed for at modregne værdien af den afholdte, men endnu ikke 
optjente, ferie i medarbejderens lønkrav. 

Det indregnede tilgodehavende eller den forudbetalte omkostning kan 
regnskabsmæssigt som udgangspunkt ikke modregnes i opgørelsen af 
feriepengeforpligtelser til de øvrige medarbejdere og udgør derfor et aktiv 
i balancen. Hvis virksomheden konkret vurderer, at tilgodehavender for 
allerede afholdt ferie er uvæsentlige, kan beløbet ud fra en væsentligheds-
vurdering modregnes i virksomhedens feriepengeforpligtelse. 

Medarbejdere med ret til løn under ferie har fortsat ret til et ferietillæg på 
1 % af lønnen. Virksomheden kan i ferieloven 2020 vælge mellem to forskel-
lige udbetalingsprofiler. 

Den første mulighed vil være at udbetale ferietillægget, samtidig med at 
den tilhørende ferie begynder. Dette vil indebære, at arbejdsgiveren, hver 
gang lønmodtageren går på ferie, skal opgøre det optjente ferietillæg og 
udbetale den andel, der svarer til den planlagte ferie. 
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Den anden mulighed vil være at udbetale ferietillægget af to omgange, hvor 
ferietillægget for perioden fra 1. september til 31. maj udbetales sammen 
med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af 
ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned. Denne anden 
mulighed må antages at være lettere for virksomhederne at administrere.

Skift i opgørelsesmetode
Virksomheder, der tidligere har anvendt den summariske metode til opgø-
relse af feriepengeforpligtelser, har skullet ændre metode som følge af 
omlægning af ferieåret i ferieloven 2020. Feriepengeforpligtelsen skal 
fremadrettet opgøres med udgangspunkt i den konkrete opgørelsesme-
tode. 

Dette har for mange virksomheder krævet en justering af de administrative 
rutiner med henblik på at sikre, at virksomhedens datagrundlag og registre-
ringsrutiner til opgørelse af konkrete optjente og afviklede feriedage pr. 
medarbejder er tilstrækkeligt pålidelige til at kunne danne grundlag for 
beregningen af den regnskabsmæssige feriepengeforpligtelse. 

Ændring af opgørelsesmetode fra den summariske til den konkrete metode 
anses som en ændring af et regnskabsmæssigt skøn, der alene får effekt 
med fremadrettet virkning.

Indefrosne feriemidler og overgangsperioden
Optjent ferie i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 
2020 skal opgøres og indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden). 

Af hensyn til virksomhedernes likviditet havde lovgiver valgt, at denne 
opsparede ferie i overgangsperioden ikke skulle udbetales til medarbej-
derne her og nu, men skulle indefryses, indtil medarbejderen forlader 
arbejdsmarkedet. Under COVID-19-pandemien er en del af feriepengene 
dog blevet udbetalt af fonden til de medarbejdere, der har anmodet herom. 
Denne udbetaling har dog ingen indflydelse på den enkelte virksomheds 
mulighed for enten at indbetale feriepengeforpligtelsen til fonden eller at 
udskyde indbetaling, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Der er mulighed for enten at vælge at indberette de indefrosne feriemidler 
eller både at indberette og indbetale de optjente feriemidler til fonden. I takt 
med, at de medarbejdere, der har optjent feriemidler i overgangs perioden, 
forlader arbejdsmarkedet, skal virksomheden dog som minimum løbende 
indbetale de feriepenge, som fonden måtte opkræve. Fonden forestår der-
efter udbetaling til medarbejderen og tilbageholdelse af skat. 

Virksomheden kan dog når som helst vælge at indbetale gældsforpligtelsen 
helt eller delvist til fonden. Så længe virksomheden ønsker at beholde for-
pligtelsen, skal den årligt, senest den 31. august, bekræfte dette over for 
fonden. 
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Virksomheden har derfor som udgangspunkt en ubetinget ret til at udskyde 
betaling af gældsforpligtelsen, når der bortses fra medarbejdere, der forla-
der arbejdsmarkedet. De indefrosne midler vil derfor være at betragte som 
en langfristet gældsforpligtelse, bortset fra den del af gælden, der forfalder 
inden for de kommende 12 måneder. 

Værdien af de optjente feriemidler skal opgøres konkret for hver enkelt 
medarbejder og indberettes til fonden. Indberetningen skulle være sket 
senest 31. december 2020 og skal foretages, uanset om virksomheden 
vælger alene at indberette de optjente feriemidler eller vælger at indbetale 
beløbet til fonden. Indberetningen skal indeholde oplysning om bl.a. antal 
opsparede feriedage og den beløbsmæssige værdi heraf. Opgørelsen og 
indberetningen skal derfor være konkret for hver enkelt medarbejder. 

Feriemidlerne til indefrysning opgøres på en anden måde end den regn-
skabsmæssige feriepengeforpligtelse. Feriemidlerne opgøres som 12,5 % 
af den ferieberettigede løn opgjort for den enkelte medarbejder, hvilket 
tager udgangspunkt i den historiske løn i optjeningsperioden. Opgørelsen 
af feriemidler til indefrysning svarer således til den opgørelsesmetode, der 
anvendes ved en medarbejders fratræden eller ved den løbende indbetaling 
af feriepenge for timelønnede medarbejdere til FerieKonto. 

Indekseringen skal foretages pr. påbegyndt måned, indtil gælden er helt 
eller delvist betalt. Indekseringen starter 1. september 2020, hvor også 
opsparingen af indefrosne feriemidler afsluttes. Indekseringssatsen er for 
perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 fastsat til 1,5 % p.a. Satsen for 
perioden 1. juni 2021 og fremefter fastsættes først i 2022.

Under hensyntagen til den konkrete likviditets- og rentemæssige situation i 
virksomheden bør det nøje overvejes, hvad der i den givne situation vil være 
mest hensigtsmæssigt i forhold til at vælge indbetaling af feriemidlerne 
eller ikke.

Når en medarbejder forlader arbejdsmarkedet, skal virksomheden afregne 
den pågældende medarbejders indekserede indefrosne feriemidler til fon-
den. Virksomheden skal derfor regulere forpligtelsen for hver medarbejder.

Vælger virksomheden ikke at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden, 
vil gældsforpligtelsen principielt løbe frem til det tidspunkt, hvor den sidste 
medarbejder, der indgår i de indefrosne feriemidler, forlader arbejdsmarke-
det. Forventeligt kan afviklingen af gælden ske over en periode på op til 50 
år.  

Vi har nedenfor redegjort nærmere for to metoder for regnskabsmæssig 
klassifikation af indefrysningsforpligtelsen. Den regnskabsmæssige klassi-
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fikationen påvirker, hvordan indefrysningsforpligtelsen præsenteres i 
balancen og i pengestrømsopgørelsen.

Efter EY’s opfattelse, kan indefrysningsforpligtelsen regnskabsmæssigt 
klassificeret efter to metoder, hvilke er nærmere gennemgået nedenfor:

Den ene metode er at betragte indefrysningsforpligtelsen som en medar-
bejderforpligtelse, fordi indefrysningsforpligtelsen har karakter af at være 
vederlæggelse for udført arbejde. 

En klassifikation som medarbejderforpligtelse medfører, at forpligtelsen i 
balancen benævnes ”Personaleforpligtelse” eller lignende. Om indefrys-
ningsforpligtelsen skal klassificeres som langfristet afhænger af, om virk-
somheden på balancedagen har en ret til at udskyde indfrielse af forpligtel-
sen ud over 12 måneder. Hvis dette er tilfældet, præsenteres forpligtelsen 
som langfristet.

Indefrysningsforpligtelsen skal indekseres som nævnt ovenfor. Med en klas-
sifikation som medarbejderforpligtelse indregnes indekseringen i resultat-
opgørelsen enten som personaleomkostning eller som renteomkostning.

I pengestrømsopgørelsen præsenteres indfrielse af en medarbejderforplig-
telse som pengestrømme fra driftsaktivitet.

Den anden metode er at betragte indefrysningsforpligtelsen som en finan-
siel forpligtelse, fordi der i regnskabsmæssig henseende er tale om en form 
for låneaftale mellem virksomheden og den særlige fond, hvor virksomhe-
den har ret til at indfri indefrysningsforpligtelsen, når virksomhedens likvi-
ditet tillader dette.

Denne klassifikation medfører, at indefrysningsforpligtelsen i balancen skal 
benævnes ”Rentebærende gæld”, ”Anden rentebærende gæld” eller lig-
nende. Overvejelser om lang- eller kortfristet præsentation er de samme, 
som i metode 1.

Indekseringen af indefrysningsforpligtelsen skal efter denne metode ind-
regnes i resultatopgørelsen som renteomkostninger. 

I pengestrømsopgørelsen præsenteres indfrielse af en finansiel forpligtelse 
som pengestrømme fra finansieringsaktivitet.

Særligt om feriepengeforpligtelser til direktører
Direktører er som udgangspunkt ikke omfattet af ferielovens bestemmel-
ser. Direktørers rettigheder til ferie mv. bygger derfor på den konkrete for-
mulering i direktørkontrakten. Alene af den årsag er direktørers ferierettig-
heder meget forskellige. Det kan dog konstateres, at mange direktørkon-
trakter indeholder ferierettigheder, som i høj grad bygger på ferielovens 
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bestemmelser, når der lige bortses fra retten til udbetaling af feriepenge 
ved fratræden. 

Direktørers ret til ferie udgør som udgangspunkt en akkumuleret ret. Der-
for skal der efter EY’s opfattelse indregnes en ferie penge forpligtelse for 
direktører, når der er tidsmæssig forskel på direktørens optjening og afvik-
ling af ferie. Retten til ferie vil i praksis ofte være en ikke-sikret ret, hvilket 
betyder, at direktører sjældent får udbetalt optjente feriepenge ved tjene-
steforholdets ophør. Når tjenesteforholdet ophører uden krav på udbeta-
ling, tilbageføres en eventuel tidligere indregnet feriepengeforpligtelse. 
Opgørelsen af en feriepengeforpligtelse for direktører afhænger som tidli-
gere nævnt i høj grad af de konkrete aftalte vilkår i direktørkontrakten, og 
om der i kontrakten er fastsat konkrete optjenings- og afviklingsvilkår og 
-perioder. 

Den største udfordring for en korrekt opgørelse af direktørers feriepenge-
forpligtelser synes i praksis at være, at direktørkontrakter ofte tildeler 
direktører ret til et antal ugers ferie, men sjældent fastlægger specifikke  
optjenings- og afviklingsperioder. Feriepengeforpligtelser for direktører er 
derfor, i modsætning til medarbejdere omfattet af ferieloven, styret af de 
faktiske aftaleretlige forhold, og opgørelsen af feriepengeforpligtelsen skal 
derfor tage udgangspunkt i de konkrete aftaler. 

Er optjenings- og afviklingsperioderne i direktørkontrakten ikke tilstrække-
ligt dækkende beskrevet til brug for en pålidelig opgørelse af en regnskabs-
mæssig feriepengeforpligtelse, må det antages, at virksomhedens egne 
registreringer af direktørens ferieoptjening og -afvikling bør kunne danne 
grundlag for en opgørelse af feriepengeforpligtelsen. 

De utilstrækkeligt definerede optjenings- og afviklingsperioder for direktø-
rer giver også anledning til spørgsmålet om, hvorvidt direktører allerede 
har haft samtidighedsferie, eller om de hidtil har fulgt mønsteret for optje-
ning og afvikling i den hidtidige ferielov, som øvrige medarbejdere. 

Direktører er ikke omfattet af kravet om indberetning af feriemidler til inde-
frysning i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020. 

Om der skal indregnes en forpligtelse til ferietillæg for direktører afhænger 
også af direktørkontrakten. Da direktører som udgangspunkt ikke er omfat-
tet af ferieloven, har de ikke lovmæssigt krav på udbetaling af ferietillæg. 
Der er dog mulighed for en aftalemæssig undtagelse herfra.

Andre kortfristede medarbejderforpligtelser
Aftaler om medarbejderes ret til feriefridage findes næsten i lige så mange 
versioner, som der findes overenskomster eller lønaftaler. Det er derfor 
centralt, at den gældende overenskomst eller lønaftale gennemgås for en 
forståelse af de konkrete principper i aftalen. Feriefridage tildeles typisk 
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medarbejderen i en given periode, og eventuelle resterende feriefridage 
bortfalder oftest ved udløb af perioden og ved fratrædelse. Virksomheden 
skal derfor beregne en forpligtelse til feriefridage på basis af antal optjente 
feriefridage fratrukket feriefridage, som ikke forventes afholdt. Manglende 
afholdelse af feriefridage kan eksempelvis skyldes forventet fratræden 
inden tildelingstidspunktet. 

I visse aftaler tildeles medarbejdere feriefridage ved fortsat ansættelse på 
en bestemt dato, altså hvor medarbejderens ret til fravær ikke optjenes, 
men tildeles som en slags ”bonus” på en bestemt aftalt dato. Nogle virk-
somheder har argumenteret for, at den fulde forpligtelse til feriefridage 
først skal indregnes på dette bestemte tidspunkt, idet det først er pr. denne 
dato, forpligtelsen kan måles pålideligt. Virksomheden foretager efter ind-
regning af den fulde forpligtelse alene en reduktion af forpligtelsen i takt 
med medarbejdernes forbrug af feriefridage. Herudover har det været 
fremført, at der ikke skal indregnes forpligtelser til dækning af feriefridage, 
idet disse ofte ikke udbetales ved fratræden.

Ud fra det generelle krav om periodisering af omkostninger og en grund-
læggende forudsætning om, at ansættelsesforholdet ikke forventes bragt 
til ophør, er det EY’s opfattelse, at sådanne argumenter ikke kan tages i 
betragtning. Feriefridage må antages i lighed med almindelige feriedage at 
være omfattet af et optjenings- og et afviklingsmønster og skal efter EY’s 
opfattelse periodiseres i lighed med ovenstående bestemmelser for indreg-
ning af feriepengeforpligtelser. 

Regnskabsmæssig behandling af omsorgsdage følger samme overordnede 
principper som feriefridage, som er beskrevet ovenfor. 

Tildeling af frihed til barsel med betalt løn medfører, at virksomheden har 
en fremtidig forpligtelse til at afstå økonomiske fordele, uden der til gen-
gæld leveres en modydelse fra medarbejderen. Virksomheder skal derfor i 
lighed med ferie og feriefridage indregne barselsforpligtelser.

Beregningen skal ske ved anvendelse af den konkrete opgørelse, som er 
gennem gået ovenfor. Modtager virksomheden dagpengerefusion fra 
offent  lige myndigheder, skal den forventede refusion indregnes som et til-
godehavende i balancen. 

I det omfang en virksomheds forpligtelse til at yde løn under barsel er 
afdækket af en barselsfond, skal der ikke indregnes en forpligtelse.

I modsætning til feriepengeforpligtelser, hvor medarbejderen løbende 
optjener ret til betalt frihed, kan kravet om indregning af barselsforpligtel-
ser ikke relateres til en optjeningsperiode og en afholdelsesperiode. Tids-
punktet for indregning af barselsforpligtelser er det tidspunkt, hvor fravæ-
ret opstår. 

Argumenter for og imod 
indregning af feriefridage

Som vi ser det

Omsorgsdage

Barsel



Kapitel 32 Medarbejderforpligtelser 

652 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

32 .3 Langfristede medarbejderforpligtelser
Langfristede medarbejderforpligtelser skal indregnes, hvis virksomheden 
har en retlig eller faktisk forpligtelse på balancedagen, og beløbet kan opgø-
res pålideligt. 

 Langfristede medarbejderforpligtelser omfatter eksempelvis:
• Langfristet betalt fravær fx anciennitets- eller sabbatorlov.
• Jubilæums- eller andre anciennitetsydelser.
• Langfristede ydelser, som fx overskudsdeling og bonus til 

be taling et år eller mere efter det regnskabsår, hvor medarbej-
deren har udført arbejdsydelsen.  

Det betyder, at en virksomhed, der kontraktmæssigt har forpligtet sig til at 
udbetale fx jubilæumsgratiale til sine medarbejdere, løbende skal indregne 
forpligtelsen. 

En virksomhed er kontraktmæssigt forpligtet, hvis det af lønaftalen eller 
virksomhedens personalehåndbog fx fremgår, at der udbetales en ekstra 
månedsløn i forbindelse med ti års ansættelse. 

Den faktiske udbetaling på jubilæumstidspunktet er naturligvis betinget af, 
at medarbejderen stadig er ansat i virksomheden. Ved målingen af forplig-
telsens størrelse skal der tages hensyn til sandsynlig heden for, at medarbej-
derne stadig er ansat på det tidspunkt, der beret tiger til udbetaling af jubi-
læumsgratiale. Til beregning af forpligtelsens størrelse må der derfor bl.a. 
tages højde for forudsætninger af aktuarmæssig karakter og tilbagediskon-
tering. Metoden for indregning af langfristede medarbejderforpligtelser 
adskiller sig fra nedenstående beskrivelse af den regnskabsmæssige 
behandling af ydelsesbaserede pensionsydelser på følgende punkter:
• Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes straks i resultatopgørelsen, 

og der kan ikke anvendes en “korridor”.
• Alle omkostninger vedrørende tidligere regnskabsår indregnes straks.

Særligt om medarbejderobligationer
Hvis en virksomhed udsteder medarbejderobligationer, får medarbejderen 
et pengekrav (fordring) mod virksomheden. Obligationen forpligter virk-
somheden til ved udløb at betale den pålydende værdi til medarbejderen. 

Loven indeholder ikke specifikke bestemmelser for indregning og måling af 
medarbejderobligationer. Derfor skal sådanne ordninger indregnes efter de 
generelle bestemmelser i loven.

En ordning om medarbejderobligationer har oftest været sammensat med 
en lønreduktion i minimum 12 måneder som betaling for obligationerne. 
Muligheden for investering i medarbejderobligationer ved lønreduktion fin-
des imidlertid ikke længere i skattelovgivningen. Der udstedes obligationer 
til medarbejderen, når det fulde beløb er betalt, dvs. når lønreduktionen 
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ophører. Hvis medarbejderen opsiges eller siger op i lønreduktionsperio-
den, dvs. før obligationernes overgang til medarbejderne, udbetales det 
opsparede beløb kontant til medarbejderen, som herefter ikke deltager i 
ordningen.

Regnskabsmæssigt skal den løbende indbetaling fra medarbejderne indreg-
nes som en gældsforpligtelse under posten “Anden gæld” med modpost på 
lønomkostninger.

Ved virksomhedens udstedelse af obligationer til medarbejderne reklassifi-
ceres posten fra “Anden gæld” til “Obligationsgæld” under lang fristede 
gældsforpligtelser. Den regnskabsmæssige behandling af obligationsgæl-
den følger principperne for finansielle forpligtelser, jf. kapitel 21 Finansielle 
forpligtelser.

For gældsposten skal notekrav til langfristede gældsforpligtelser opfyldes, 
dvs. oplysning om gæld, der forfalder mere end fem år efter balancedagen. 
Er medarbejderlån optaget mod obligationer eller mod andre gældsbreve 
med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, 
som virksomheden deklarerer, eller af årets overskud, skal der for hvert lån 
angives det udestående beløb og den aftalte forrentning. 

Hvis virksomheden har stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver for den 
etablerede obligationsordning, skal den oplyse dette i noterne og herunder 
angive det samlede omfang af pantsætningerne og de pantsatte aktivers 
samlede regnskabsmæssige værdi.

32 .4 Pensionsforpligtelser
Efter lov om tilsyn med firmapensionskasser, § 1, stk. 1, skal ethvert løfte 
om pension i forbindelse med et ansættelsesforhold i en dansk virksomhed 
(dog ikke til direktører, jf. stk. 2) afdækkes i et godkendt forsikringsselskab 
eller en godkendt pensionskasse.

Kravet om afdækning af pensionstilsagn til medarbejdere medfører, at dan-
ske virksomheder næsten udelukkende har bidragsbaserede pensionsord-
ninger (Defined Contribution Plans). De bidragsbaserede pensionsordnin-
ger er kendetegnet ved, at virksomhedens risiko og forpligtelse er begræn-
set til indbetaling af de aftalte pensionsbidrag. Derimod bærer medarbejde-
ren selv den investerings- og aktuarmæssige risiko ved pensionsordningen.

De ydelsesbaserede pensionsordninger (Defined Benefit Plans) er kende-
tegnet ved, at virksomheden har forpligtelsen til at udbetale de aftalte pen-
sionsydelser til nuværende og tidligere ansatte, når de pen sio ne res. Virk-
somheden bærer således helt eller delvist den aktuarmæssige risiko (udvik-
ling i rente, løn, dødelighed m.v.) for pensionsforpligtelsen og investerings-
risikoen (udvikling i dagsværdi, afkast m.v.) for de til pensionsordningen til-
knyttede aktiver.
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I danske virksomheder eksisterer der ydelsesbaserede pensionsordninger i 
de få tilfælde, hvor der er etableret en koncernintern firmapensionskasse, 
der har koncession til at drive pensionskassevirksomhed i henhold til lov om 
tilsyn med firmapensionskasser. Desuden kan der i Danmark eksistere uaf-
dækkede pensionsforpligtelser for direk tører.

I mange lande er der ikke tilsvarende krav om etablering af bidrags baserede 
ordninger. Ydelsesbaserede pensionsordninger er derfor i visse lande 
meget udbredte, herunder bl.a. i England, Holland, Tyskland, USA, Norge 
og Sverige. Der har de seneste år været en tendens til, at virksomheder i høj 
grad ønsker at afvikle ydelsesbaserede pensionsordninger til fordel for 
etablering af bidragsbaserede pensionsordninger. Især synliggørelsen af de 
risici, som knytter sig til de ydelsesbaserede pen sionsordninger, har været 
medvirkende til denne afvikling.

Danske koncerner med udenlandske aktiviteter er i mange tilfælde påvirket 
af ydelsesbaserede pensionsordninger via udenlandske dattervirksomhe-
der og associerede virksomheders pensionsforpligtelser over for med -
arbejdere. En ydelsesbaseret pensionsordning kan påvirke selskabets for-
pligtelser væsentligt, og et tilsagn om pension kan derfor udgøre en bety-
delig risiko for virksomheden.

Loven kræver fuld indregning af ydelsesbaserede pensionsforpligtelser i 
balancen, og at aktuarmæssige gevinster og tab indregnes direkte på egen-
kapitalen, og ikke som hidtil i resultatopgørelsen. Derved tilpasses loven til 
den gældende IAS 19. 

Fra og med kalenderåret 2021 finder korridormetoden ikke længere anven-
delse. Det betyder, at virksomheder, der har anvendt denne metode hidtil, 
skal indregne den fulde pensionsforpligtelse i balancen i 2021. 

Formålet med indregning og måling af ydelsesbaserede pensions ordninger 
er at afspejle den tilbagediskonterede værdi af pensionsforpligtelsen for de 
samlede arbejdsydelser, der er leveret af medarbejderne frem til balance-
dagen, og den omkostning der relaterer sig til de i regnskabsåret leverede 
arbejdsydelser.

Den regnskabsmæssige behandling af ydelsesbaserede pensions ordninger 
er kompliceret, idet det for at kunne opfylde formålet er nødvendigt at 
anvende aktuarmæssige forudsætninger i forbindelse med målingen af 
pensionsforpligtelsen og omkostningen. I forbindelse med ændringer i det 
tekniske/økonomiske grundlag, og dermed de aktuarmæssige forudsætnin-
ger, vil der opstå aktuarmæssige gevinster og tab.

En forpligtelse til at yde pension vil typisk blive indfriet mange år efter, at 
medarbejderne leverer de arbejdsydelser, der giver ret til de frem tidige 
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pensionsydelser. Forpligtelsen måles derfor på et tilbagediskonteret grund-
lag.

IAS 19 indeholder kun en metode for indregning af ydelsesbaserede pensi-
onsforpligtelser. Metoden kræver fuld indregning af ydelsesbaserede for-
pligtelser til nutidsværdi med fradrag af pensionsaktiver, der måles til 
dagsværdi. Efter denne metode indregnes ændringer, der hidrører fra gen-
måling af pensionsforpligtelser og pensionsaktiver direkte i egenkapitalen 
efter loven. 

Denne fremgangsmåde vil fremadrettet være lovens hovedregel.

I balancen indregnes den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse som det 
samlede nettobeløb af nutidsværdien af den ydelsesbaserede pensionsfor-
pligtelse på balancedagen tillagt/fradraget aktuarmæssige gevinster/tab, 
som eventuelt ikke er indregnet efter korri dor metoden med fradrag af 
endnu ikke indregnede pensionsomkostninger ved rørende tidligere regn-
skabsår og dagsværdien på balan ce  dagen af ordningens aktiver, som skal 
anvendes til direkte at indfri forpligtelserne.

De samlede omkostninger til fremtidige pensionsudbetalinger påvirkes af 
en række variable og er forbundet med usikkerhed og skøn. En pålidelig 
måling af nutidsværdien af pensionsforpligtelsen kræver efter IAS 19 føl-
gende:
• Anvendelse af aktuarmæssige værdiansættelsesmetoder
 Den såkaldte Projected Unit Credit Method er den aktuarmæssige 

metode, som skal anvendes ved opgørelsen af nutidsværdien af de ydel-
sesbaserede pensionsforpligtelser. Metoden antager, at hvert arbejdsår 
giver ret til en yderligere ydelsesenhed (pension), og hver enhed måles 
separat for at opgøre den samlede forplig telse. Forpligtelsen skal tilba-
gediskonteres. Forpligtelsen af spejler således den tilbagediskonterede 
værdi af de til dato optjente pensionsydelser frem for den tilbagediskon-
terede værdi af de frem tidige udbetalinger. 

• Henførelse af ydelser til de regnskabsår, hvor de ansatte har udført 
arbejdsydelserne

 Virksomheden skal henføre ydelser til de regnskabsår, hvor forpligtel-
sen vedrørende pensionsydelsen opstår. Virksomheden skal så ledes 
måle pensionsomkostningen for de aktuelle regnskabsår og dermed 
stigningen i forpligtelsen vedrørende det aktuelle regnskabsår under 
hensyntagen til medarbejdernes optjente ret til pensionsydelse.

• Opstilling af aktuarmæssige forudsætninger
 Beregningen af en pensionsforpligtelse er afhængig af en række varia-

ble. Forudsætninger og antagelser vedrørende fremtidige demografi-
ske og økonomiske forhold skal baseres på markeds forventningerne på 
balancedagen til den periode, som forpligtelserne skal indfries over. De 
opstillede aktuarmæssige forudsætninger skal være objektive og ind-
byrdes forenelige. Standarden angiver en række specifikke krav til 
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metoden og grundlaget for fastlæg gelse af en række aktuarmæssige 
forudsætninger, her under bl.a. døde   lighed, personaleudskiftnings-
hastig hed, invaliditet, før tids pen  sion, diskonteringssats, fremtidige løn- 
og ydelsesniveauer og det forventede afkast af ordningens aktiver.

• Diskonteringssatsen
 Diskonteringssatsen er af væsentlig betydning for opgørelsen af pen-

sions forpligtelsen, idet ydelserne typisk forfalder mange år ud i fremti-
den. Diskonteringssatsen skal fastlægges med udgangspunkt i markeds-
afkastet af erhvervsobligationer af høj kvalitet. For lande hvor der ikke er 
et sådan marked, skal markedsafkastet af statsobligationer anvendes.

Den anvendte opgørelsesmetode og ikke mindst de anvendte aktuarmæs-
sige forudsætninger kan påvirke den opgjorte pensionsforplig telse væsent-
ligt. Det anbefales, at der i anvendt regnskabspraksis redegøres for, at Pro-
jected Unit Credit Method er anvendt, og at der i noterne oplyses om de for-
udsætninger, der er anvendt. 

Som følge af ændringer i samfundsforhold og demografiske/personale-
mæssige forhold, vil de aktuarmæssige forudsætninger — og dermed pen-
sions forpligtelsen — typisk ændre sig over en periode. Ændringer i afkast og 
dagsværdien af aktiver tilknyttet pensionsordningen i forhold til den forven-
tede udvikling i aktiverne udgør også aktuarmæssige gevinster og tab.

Den forventede forpligtelse ved årets udløb estimeres primo året. Forplig-
telsen estimeres på baggrund af forventninger til lønudvikling, aldersforde-
ling, afkast af pensionsaktiver, rente m.v. i årets løb og under hensyntagen 
til realiserede variable (lønudvikling, rente, afkast m.v.) i tidligere år. Ved 
årets udgang kan effekten af afvigelser mellem de faktiske og de forventede 
forudsætninger konstateres. Afvigelsen udgør aktuarmæssige gevinster 
eller tab.

Ved aktuarmæssige gevinster og tab forstås alene gevinster og tab som 
følge af ændrede aktuarmæssige forudsætninger. Hvis der introduceres en 
ydelsesbaseret pensionsordning eller ændres i ydelser for eksisterende 
pensionsordninger, skal effekten af ændringerne indregnes i resultatopgø-
relsen det pågældende år.

Pensionsomkostninger vedrørende tidligere regnskabsår er ændringer i 
nutidsværdien af en ydelsesbaseret pensionsforpligtelse, der kan henføres 
til arbejdsydelser udført i tidligere regnskabsår og som skyldes indførelse 
eller ændring af betingelser for eksisterende pensionsydelser. Hvis en virk-
somhed eksempelvis med virkning fem år tilbage i tid ændrer pensionsydel-
sen til at udgøre 10 % af lønnen mod tid ligere 5 % af lønnen, så vil en del af 
stigningen i pensionsforpligtelsen kunne henføres til pensionsomkostnin-
ger vedrørende tidligere år.

Aktuarmæssige   
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Pensionsomkostninger 
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I det omfang ydelserne allerede er sikrede (ydelsen er ikke betinget af, om 
ansættelsen fortsætter), skal virksomheden indregne pensionsomkostnin-
gen vedrørende tidligere år straks i resultatopgørelsen i det år, ændringen 
sker. Ved en sikret ydelse forstås, at medarbejderne har opfyldt betingel-
serne for tildeling af ydelsen, eksempelvis fem års ansættelse, der medfø-
rer ret til pension til en given procentdel af lønnen.

I det omfang ydelserne ikke er sikrede (ydelsen er betinget af, at medarbej-
deren fremadrettet leverer arbejdsydelser), skal virksomheden lineært ind-
regne pensionsomkostningerne vedrørende tidligere regnskabsår som en 
omkostning over den gennemsnitlige periode, indtil ydelserne bliver sik-
rede.

Nutidsværdien af den ydelsesbaserede pensionsforpligtelse og dags vær-
dien af ordningens aktiver skal principielt måles på balancedagen.

Af praktiske hensyn tillader IAS 19 dog, at en detaljeret aktuaropgø relse 
kan foretages før balancedagen. Det er et krav, at den målte pensionsfor-
pligtelse ajourføres, hvis der opstår væsentlige transaktioner eller andre 
væsentlige ændringer, herunder ændringer i de aktuarmæssige forudsæt-
ninger mellem målingstidspunktet og balance dagen.

Modposten til de i balancen indregnede beløb (pensionsaktiver, pensions-
forpligtelser og aktuarmæssige gevinster og tab) indregnes i resultat op gø-
rel sen, medmindre de indregnes som en del af kostprisen på et egenfrem-
stillet aktiv, eller der er tale om aktuarmæssige gevinster og tab, der indreg-
nes direkte i egenkapitalen.

Det indregnede nettobeløb kan opsplittes således:
• Pensionsomkostninger vedrørende det aktuelle regnskabsår
 Beløbet beregnes som nutidsværdien af den ydelse, der vedrører det 

aktuelle regnskabsår opgjort efter Projected Unit Credit  Method. 
• Renteomkostninger
 Forpligtelsen udtrykker den tilbagediskonterede værdi af ydelser 

optjent i det aktuelle regnskabsår og tidligere regnskabsår. På balance-
dagen er det forventede betalingstidspunkt for primo forpligtelsen kom-
met et år nærmere, og stigningen i nutids værdien som følge heraf 
afspejles som en renteomkostning. Renteomkostningen beregnes som 
diskonteringssatsen ved begyndelsen af regnskabsåret multipliceret 
med nutidsværdien af den ydelses baserede forpligtelse ved begyndel-
sen af regnskabsåret.

• Afkast af pensionsordningens aktiver
 I henhold til IAS 19 skal årets afkast på pensionsordningens aktiver 

beregnes ved brug af samme diskonteringsfaktor som anvendes ved til-
bagediskontering af pensionsordningens forpligtelser. Eventuelle for-
skelle mellem afkast, beregnet på baggrund af denne diskonteringsfak-
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tor, og det faktiske afkast udgør aktuarmæssige gevinster eller tab og 
skal behandles som sådanne.

• Aktuarmæssige gevinster og tab
 Aktuarmæssige gevinster og tab indregnes fuldt ud direkte i egenkapi-

talen. 

Som det fremgår tidligere, kan aktiver i en pensionsordning modregnes i 
værdien af pensionsforpligtelser, hvis pensionsaktiverne skal anvendes til 
direkte at indfri forpligtelserne.

Derudover må virksomheden kun modregne en pensionsordnings aktiver i 
en pensionsforpligtelse tilknyttet en anden pensionsordning, når virksom-
heden:
• Har en juridisk ret til at anvende en overdækning af en pensionsordning 

til indfrielse af forpligtelser i en anden pensionsordning.
• Har til hensigt enten at indfri forpligtelserne netto eller at realisere 

overdækningen af en pensionsordning og samtidig indfri sin forpligtelse 
i en anden pensionsordning. 

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om det samlede ledel-
sesvederlag og om forpligtelsen til at yde pen sion til ledelsen. 

Loven stiller ikke yderligere krav til præsentation og oplysninger om pen-
sions forpligtelser. Ønsker virksomheden at give yderligere oplysninger, kan 
kravene i henhold til IAS 19 om ydelsesbaserede pensionsordninger være 
inspirationskilde, så længe disse oplysninger ikke er i modstrid med oplys-
ningskravene i årsregnskabsloven.

IAS 19 kræver helt overordnet, at virksomheden skal give oplysninger, som:
• Forklarer den ydelsesbaserede pensionsordnings karakteristika og til-

hørende risici (afsnit 139).
• Identificerer og forklarer de beløb i regnskabet, som stammer fra virk-

somhedens ydelsesbaserede pensionsordninger (afsnit 140-144).
• Beskriver hvordan den ydelsesbaserede pensionsordning kan påvirke 

beløbet, tidspunktet og usikkerheden af virksomhedens fremtidige 
cashflows (afsnit 145-147).

For at opfylde ovenstående oplysningskrav skal virksomheden overveje:
• Det nødvendige detaljeringsniveau for at opfylde oplysningskravene.
• Hvor meget vægt der skal lægges på de forskellige krav.
• Hvor mange oplysninger, der skal samles eller opdeles.
• Hvorvidt regnskabsbrugerne har brug for yderligere information for at 

vurdere den givne kvantitative information.

Hvis de givne oplysninger i overensstemmelse med IAS 19 og andre stan-
darder ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet med de overordnede 
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oplysningskrav i IAS 19, skal virksomheden medtage yderligere oplysnin-
ger.

Virksomheden skal desuden vurdere, hvorvidt alle eller enkelte oplysninger 
skal opdeles for at skelne ordninger eller grupper af ordninger med betyde-
lige forskelle i risici.

32 .5  Aktiebaseret vederlæggelse
Historisk og i henhold til gældende lov har egenkapitalbaserede aktieveder-
læggelsesordninger under loven som hovedregel alene været indregnet 
som en egenkapital transaktion på udnyttelsestidspunktet i den virksom-
hed, som udsteder kapitalandele. Virksomheden har enten foretaget en 
kapitaludvidelse eller har erhvervet egne kapitalandele, som er videresolgt 
til medarbejderne til en favorabel pris.

Loven indeholder ingen specifikke bestemmelser for indregning og måling 
af aktiebaseret vederlæggelse. Derfor skal sådanne ordninger indregnes 
efter de generelle bestemmelser i loven, mens yderligere fortolkning og vej-
ledning kan hentes i IFRS 2 Sharebased Payment. 

Det er EY’s opfattelse, at væsentlige egenkapitalbaserede aktievederlæg-
gelsesordninger bør indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse 
med IFRS 2. 

IFRS 2 indeholder følgende generelle indregningskriterier, der gælder for 
alle aktiebaserede vederlæggelsesordninger:
• Modtagne varer eller tjenesteydelser skal indregnes i takt med, at 

varerne eller tjenesteydelserne modtages.
• Modtagne varer eller tjenesteydelser indregnes som omkostninger, 

medmindre de opfylder kriterierne for indregning som et aktiv eller som 
en del af kostprisen for et aktiv.

• Hvis modtagne varer eller tjenesteydelser afregnes med egenkapitalin-
strumenter, skal virksomheden indregne en tilsvarende forøgelse af 
egenkapitalen. Hvis modtagne varer eller tjenesteydelser afregnes kon-
tant, skal virksomheden indregne en gældsforpligtelse i balancen. 

Idet aktiebaserede vederlæggelsesordninger, der afregnes kontant, er 
grund læggende forskellige fra ordninger, der afregnes i egenkapital instru-
menter, indeholder IFRS 2 detaljerede bestemmelser og vejledning for ind-
regning og måling af følgende kategorier:
• Aktiebaseret vederlæggelse, der afregnes med egenkapitalinstrumen-

ter (equity-settled), eksempelvis aktier, warrants og aktie optioner, som 
modydelse for modtagne varer eller tjenesteydelser.

• Aktiebaseret vederlæggelse, der afregnes kontant (cash-settled), 
eksempelvis fantomaktier og syntetiske optioner, hvor den kon tante 
betaling beregnes på basis af udviklingen i virksomhedens aktiekurs, og 
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den kontante afregning udgør modydelse for varer eller tjenesteydel-
ser.

• Aktiebaseret vederlæggelse, hvor enten virksomheden eller modparten 
har valgfrihed, om afregning skal ske med kontanter (fx differenceaf-
regning) eller egenkapitalinstrumenter, som mod ydelse for varer og tje-
nesteydelser.

Den regnskabsmæssige behandling afhænger således af, hvilken afreg-
ningsform der er tale om. 

Det er centralt at være opmærksom på, at det er substansen i ordningen, 
som er afgørende for, om vederlæggelsesordninger klassificeres som  egen-
kapitalbaserede eller kontantbaserede. Det vil sige, at ordninger, der frem-
står som egenkapitalbaserede ordninger med fx initiel afregning i aktier, 
men hvor virksomheden forpligter sig, eller skaber en forventningen hos 
medarbejderen om, at virksomheden vil tilbagekøbe aktierne i tilfælde af 
medarbejderens senere fratræden, i substansen er kontantbaserede ord-
ninger og skal klassificeres således. Ovenstående ordning vil typisk fore-
komme i unoterede virksomheder.

Egenkapitalbaserede ordninger
Egenkapitalbaserede ordninger kræves som tidligere nævnt ikke løbende 
indregnet i resultatopgørelsen efter loven. IFRS 2 derimod kræver indreg-
ning, og det er derfor EY’s opfattelse, at der bør ske indregning af væsent-
lige egenkapitalbaserede ordninger.

Indregning og måling af dagsværdien til medarbejdere kræver skøn over:
• Dagsværdien på tildelingstidspunktet.
• Antallet af instrumenter, som forventes retserhvervet.

Dagsværdien på tildelingstidspunktet skal opgøres med udgangspunkt i 
dagsværdien af de modtagne varer eller tjenesteydelser. Hvis en dagsværdi 
ikke kan opgøres pålideligt, skal dagsværdien opgøres med udgangspunkt i 
værdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter.

Dagsværdien kan enten opgøres til markedspris eller til en dagsværdi, base-
ret på en værdiansættelsesmodel, hvis der ikke eksisterer en markedspris. 
Dagsværdien af en egenkapitalbaseret vederlæggelsesordning reguleres 
ikke efterfølgende. 

Hvis der ikke er krav om, at medarbejderen skal præstere en bestemt 
arbejdsydelse, eller der i øvrigt ikke er fastsat betingelser for medarbejde-
rens endelige erhvervelse af de tildelte egenkapital instru menter, anses de 
tildelte egenkapitalinstrumenter for at være retserhvervet straks på tilde-
lingstidspunktet. Det antages, at de arbejdsydelser, som modsvarer de til-
delte egenkapitalinstrumenter, allerede er modtaget af virksomheden, og 
dagsværdien af egenkapitalinstrumenterne indregnes derfor straks som en 
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omkostning med modpost direkte på egenkapitalen. Indregning af egenka-
pitalafregnet aktie baseret veder læggelse er således egenkapitalneutral. 
Dette kan eksempelvis være tilfældet ved en tildeling af medarbejderaktier, 
som gennemføres baseret på allerede udført performance.

Hvis der er tilknyttet betingelser for udnyttelse af den aktiebaserede veder-
læggelse, skal der også tages højde for det. IFRS 2 skelner mellem føl gende 
typer betingelser:
• Servicebetingelser, hvor medarbejderen først opnår ret til egen kapital-

instrumentet efter en bestemt periodes ansættelse.
• Performancebetingelser, som enten er:

– Markedsrelaterede betingelser, hvor udnyttelse er betinget af kurs-
udviklingen på virksomhedens egenkapitalinstrumenter, eller

– Ikke-markedsrelaterede betingelser, hvor udnyttelse er betinget af 
specifikke performancemål, fx en bestemt stigning i virksomhedens 
resultat.

For tildelinger med markedsrelaterede betingelser skal virksomheden fore-
tage indregning, når alle andre betingelser end de markedsrelaterede for 
retserhvervelsen er opfyldt, uanset om de markedsrelaterede betingelser 
er opfyldt eller ikke. Markedsrelaterede betingelser afspejles i det oprinde-
lige skøn over dagsværdien på tildelingstidspunktet og skal ikke efterføl-
gende revurderes. 

Derimod afspejles servicebetingelser og ikke-markedsrelaterede be tin gel-
ser ikke i estimatet over dagsværdien på tildelingstidspunktet. I stedet skøn-
nes antallet af egenkapitalinstrumenter, der forventes retserhvervet i løbet 
af retserhvervelsesperioden, som følge af de servicebetingelser og ikke-
markedsrelaterede betingelser, der er stillet ved tildelingen, baseret på den 
bedste tilgængelige viden på tildelingstidspunktet. Efterfølgende revurde-
res skønnet løbende til at afspejle det faktiske antal retserhvervede instru-
menter, medmindre egenkapitalinstrumenter fortabes (manglende retser-
hvervelse) som følge af markedsrelaterede betingelser.

Når virksomheden stiller betingelser for medarbejderes endelige, ubetin-
gede ret til de tildelte egenkapitalinstrumenter, skal virksomheden forud-
sætte, at de arbejdsydelser, der modsvarer tildelte egenkapitalinstrumen-
ter, vil blive modtaget i fremtiden. Virksomheden indregner værdien af de 
modtagne arbejdsydelser pro rata over retserhvervelsesperioden. Retser-
hvervelsesperioden er sædvanligvis perioden fra tildelingstidspunktet til 
retserhvervelsestidspunktet, men tidspunktet for første indregning kan i 
visse tilfælde være tidligere, hvis medarbejderen fx allerede har leveret 
arbejdsydelsen. Modposten er en tilsvarende forøgelse af egenkapitalen.
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Modifikationer, annulering og afregning af egenkapitalbaserede 
ordninger
En virksomhed kan foretage ændringer/modifkationer til en eksisterende 
egenkapitalbaseret ordning, fx som følge af at betingelserne tilknyttet ord-
ningen ikke længere er opnåelige eller fordi virksomhedens markedskurs er 
faldet væsentligt under udnyttelseskursen. 

Hvis der sker en modifikation til en eksisterende egenkapitalbaseret ord-
ning, skal virksomheden opgøre værdien af ændringen på modifikations-
tidspunktet. Merværdien skal herefter indregnes over den resterende tilde-
lingsperiode, som kan være ændret i forhold til den oprindelige tildelingspe-
riode. Virksomheden skal fortsætte med at indregne værdien af den oprin-
delige ordning, medmindre der er tilknyttet Ikke-markedsrelaterede betin-
gelser til ordningen, som ikke længere forventes at blive opfyldt. I de til-
fælde hvor en modifkation formindsker værdien af programmet, skal virk-
somheden fortsætte med den eksisterende indregning, som om modifikati-
onen ikke var sket.

Hvis en ordning annulleres under optjeningsperioden, skal virksomheden 
indregne omkostningen tilknyttet ordningen straks i resultatopgørelsen. 
Hvis der sker en betaling til medarbejderen for annulleringen, skal beløbet 
indregnes i egenkapitalen. Betalinger der overstiger værdien af ordningen, 
skal dog indregnes i resultatopgørelsen.  

Hvis en eksisterende ordning annulleres for i stedet at blive erstattet af en 
anden ordning, skal virksomheden behandle den nye ordning, som en 
ændring til den eksisterende ordning, jf. ovenfor.

Kontantbaserede ordninger
Hvis en virksomhed har fantomaktieordninger eller på anden måde tilbyder 
medarbejderne kontantafregning af aktiebaserede vederlæggelsesordnin-
ger, påtager virksomheden sig en kontant forpligtelse, som skal indregnes i 
balancen. Det følger af lovens generelle bestemmelser for indregning af for-
pligtelser:
• Værdien af ordningen skal indregnes som en omkostning (eller alterna-

tivt i et aktivs værdi, hvis udgiften relaterer sig til produktionen af et 
aktiv) og en tilsvarende forpligtelse.

• Værdien indregnes i takt med, at medarbejderne udfører arbejde for 
virksomheden, som berettiger til den aktiebaserede vederlæggelse.

• Forpligtelsen måles til nettorealisationsværdi, dvs. forskellen mellem 
udnyttelseskurs og aktiekurs, jf. § 36, men kan vælges målt til kapital-
værdi i overensstemmelse med § 47, stk. 2. 

I henhold til IFRS 2 måles forpligtelsen til dagsværdi, som i praksis antages 
at være beregnet som en kapitalværdi. Der er derfor ikke nogen forskel mel-
lem loven og IFRS på dette område.

Modifikation

Annullering

Kontantbaserede 
 ordninger



Kapitel 32 Medarbejderforpligtelser 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 663

Værdien af de forventede arbejdsydelser og den tilhørende forpligtelse til 
at afregne kontant skal måles enten til netto realisa tionsværdi eller til dag-
værdien af gældsforpligtelsen på til delingstidspunktet, jf. ovenstående. 
Dagsværdien opgøres efter samme principper som ved den egenkapital-
baserede ordning. 

Da der er tale om en gældsforpligtelse, skal virksomheden foretage genmå-
ling af forpligtelsen hver balancedag efter tildelingen og frem til den ende-
lige afregning. En kontantbaseret ordning kan på grund af ovenstående 
krav om løbende genmåling af forpligtelsen betyde en større volatilitet i 
resultatopgørelsen. Dermed bliver den samlede omkostning i resultatopgø-
relsen over hele instrumentets levetid lig med den faktisk afregnede kon-
tante vederlæggelse. 

Valgmulighed mellem kontant og egenkapitalbaseret ordning
Den regnskabsmæssige behandling af ordninger med mulighed for afreg-
ning i egenkapitalinstrumenter eller kontanter afhænger efter IFRS 2 af, 
hvem der har retten til at bestemme afregningsformen.

Medarbejderen har ret til at vælge afregningsform
Hvis medarbejderen har retten til at vælge mellem kontant afregning og 
afregning i egenkapitalinstrumenter, har virksomheden tildelt et sammen-
sat finansielt instrument, som indeholder en gældskomponent (retten til at 
kræve kontant afregning) og en egenkapitalkomponent (retten til at kræve 
afregning i egenkapitalinstrumenter). Derfor skal der ske måling af dags-
værdien af det sammensatte instrument på tildelingstidspunktet under 
hensyntagen til de nærmere vilkår og betingelser for de tildelte sammen-
satte finansielle instrumenter.

Virksomheden skal først måle dagsværdien af gældskomponenten og der-
efter dagsværdien af egenkapitalkomponenten under hensyntagen til, at 
modparten skal give afkald på retten til at modtage kontanter, hvis vedkom-
mende vælger at modtage egenkapitalinstrumenter. Dagsværdien af det 
sammensatte finansielle instrument er summen af dagsværdierne for hen-
holdsvis gældskomponent og egenkapitalkomponent. Ofte er aktiebase-
rede veder læggelsesprogrammer, hvor modparten har ret til at vælge 
afregningsform, sammensat på en måde, så dagsværdien ved kontant-
afregning svarer til dagsværdien ved egenkapitalafregning. Da der er krav 
om, at gældskomponenten skal indregnes først, vil værdien af egenkapital-
komponenten ofte være lig nul eller tæt på nul.

En aktievederlæggelsesordning, hvor modparten kan vælge afregnings-
form, skal efter EY’s opfattelse også under årsregnskabs loven indregnes i 
overensstemmelse med ovenstående krav i henhold til IFRS 2.

Indregning i resultatopgørelse og balance foretages individuelt for de to 
komponenter. Gældskomponenten indregnes i balancen som en forpligtelse 

Tilknyttet valgmulighed

Som vi ser det
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og i resultatopgørelsen som en omkostning, efterhånden som ressourcerne 
forbruges, på samme måde som for aktiebaseret vederlæggelse, der afreg-
nes kontant. Gældskomponenten skal på hver balancedag reguleres til 
netto realisationsværdi eller dagsværdi indtil tidspunktet for endelig afreg-
ning. Regulering af forpligtelsen indregnes i resultatopgørelsen. 

Egenkapitalkomponenten skal (hvis den har en værdi) indregnes på samme 
måde som for øvrige aktiebaserede verderlæggelsesordninger, der afreg-
nes med egenkapitalinstrumenter. Virksomheden skal indregne en omkost-
ning i takt med forbruget af ressourcerne med modpost direkte på egenka-
pitalen. Der skal ikke løbende ske genmåling af værdien af egenkapitalin-
strumenter, der således alene måles på tildelingstidpunktet.

På afregningstidspunktet skal virksomheden genmåle gældsforpligtelsen til 
dagsværdi. Hvis virksomheden ender med at udstede egen kapital instru-
menter i stedet for at afregne kontant, overføres gældsforpligtelsen direkte 
til egenkapitalen som vederlag for de udstedte egenkapitalinstrumenter.

Afregner virksomheden kontant, skal betalingen fuldt ud udligne den ind-
regnede forpligtelse, der måles til dagsværdi. Hvis virksomheden tidligere 
har indregnet en værdi af egenkapitalkomponenten, skal den indregnede 
værdi forblive i egenkapitalen og må således ikke tilbageføres i forbindelse 
med afregning af forpligtelsen. Det indregnede beløb skal forblive indreg-
net i egenkapitalen, idet modparten anses for at have givet afkald på retten 
til at modtage egenkapitalinstrumenter.

Virksomheden har retten til at vælge afregningsform
Har virksomheden ret til at vælge, om den aktiebaserede vederlæg gelse 
skal afregnes med egenkapitalinstrumenter eller kontanter, skal virksom-
heden vurdere, om den reelt har en forpligtelse til at afregne kontant. En 
sådan forpligtelse kan opstå enten som følge af en tid ligere praksis for kon-
tant afregning eller som følge af en annonceret politik eller sædvane for, at 
afregning foretages i kontanter. 

Hvis virksomheden har en forpligtelse til at afregne kontant, svarer den 
regnskabsmæssige behandling til en kontantbaseret vederlæggelsestrans-
aktion, som tidligere omtalt. Hvis virksomheden har en forpligtelse til at 
afregne i egenkapitalinstrumenter, skal dette behandles som aktiebaseret 
vederlæggelsestransaktion.

Vederlæggelsesordninger i dattervirksomheder
Ledelsen og ledende medarbejdere i dattervirksomheder kan være om fattet 
af aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer, hvor de underliggende kapi-
talandele er aktier i modervirksomheden. Der vil i denne situation være to 
forhold i loven, der skal vurderes. 

Vederlæggelses ordninger  
i dattervirksomheder
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For det første vil dattervirksomheden være omfattet af oplysnings kravet 
om særlige incitamentsprogrammer for ledelsen i § 98 b, hvis virksom-
heden indgår i regnskabsklasse C eller D. 

Kravet sigter mod oplysninger om ledelsesaflønningen i virksom heden og 
gælder efter EY’s opfattelse også, selvom modervirksomheden betaler for 
aktie programmet. 

For det andet skal dattervirksomheden løbende indregne en forplig telse, 
hvis værdien af aktievederlæggelsesprogrammet skal afregnes over for 
modervirksomheden enten i kontanter eller ved tilbagekøb af kapitalandele 
i modervirksomheden. 

Efter EY’s opfattelse skal en forpligtelse indregnes i takt med, at medarbej-
derne overfører varer eller tjenesteydelser til virksomheden. Den regn-
skabsmæssige behandling skal følge ét af følgende alternativer:
• Ved frivillig anvendelse af IFRS 2 om indregning af egenkapitalbaserede 

ordninger over resultatopgørelsen med modpost i egenkapitalen og i til-
knytning hertil kravene i IFRS 2 for intern afregning mellem koncern-
virksomheder.

• Indregning af en forpligtelse, svarende til en kontantbaseret ordning, 
der måles til nettorealisationsværdi, dvs. forskellen mellem udnyttel-
seskurs og aktiekurs, jf. § 36, men som også kan måles til kapitalværdi/
dagsværdi i henhold til § 47, stk. 2, og IFRS 2.

For incitamentsprogrammer til virksomhedens ledelse stiller loven krav om 
oplysninger. For yderligere om disse krav henvises til afsnit 37.6 Særlige 
incitamentsprogrammer for ledelsen.

Der er ligeledes et generelt krav om oplysning om udstedte instrumenter, 
der senere kan føre til afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapi-
talandele i virksomheden. Dette oplysningskrav gælder ikke kun for instru-
menter, udstedt til ledelsen, men gælder for alle og er relevant for virksom-
heder i regnskabsklasse C og D. Det betyder, at der for options- og warrant-
ordninger, skal oplyses følgende pr. ordning:
• Antallet af potentielle kapitalandele/aktier, der gives ret til.
• Udnyttelseskursen.
• Fristen for udnyttelse.
• Eventuelle betingelser for udnyttelsen.

Loven stiller ikke yderligere krav til præsentation og oplysninger om aktie-
baseret vederlæggelse. Ønsker virksomheden at give yderligere oplysnin-
ger, kan oplysningskravene i henhold til IFRS 2 anvendes som inspirations-
kilde:
• En beskrivelse af hver ordning af aktiebaseret vederlæggelse, som har 

eksisteret i perioden
• Antal af optioner og vejet gennemsnit af udnyttelsespris for:  

Oplysningskrav om  særlige 
 incitaments programmer

Som vi ser det

Indregning som  en forplig-
telse i  dattervirksomheden

Som vi ser det

Oplysninger om særlige 
incitamentsprogrammer 
for ledelsen

Oplysninger om options- 
og warrantordninger  
for alle, 
§ 93, stk. 2

Oplysningskrav efter  
IFRS 2
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• Udestående optioner i begyndelsen af perioden
• Tildelte optioner i perioden
• Tabte optioner i perioden
• Udnyttede optioner i perioden
• Udløbne optioner i perioden
•  Udestående optioner ved udgangen af perioden
• Optioner der kan udnyttes ved udgangen af perioden.

• Den vejede gennemsnitlige markedskurs for optioner udnyttet i perio-
den på udnyttelsestidspunktet

• Intervallet af udnyttelsespriser for udestående optioner ved udgangen 
af perioden og den gennemsnitlige resterende løbetid

• Oplysninger om dagsværdien af ordninger inkl. den anvendte værdian-
sættelsesmodel, herunder forudsætninger, markedskurs, udnyttelses-
pris, volatilitet, løbetid, forventede udbyttebetalinger, risikofri rente, og 
øvrige input til modellen

• Hvordan volatiliteten er opgjort
• Oplysning om ændringer til eksisterende ordninger
•  Omkostninger indregnet i resultatopgørelsen for perioden
•  Indregnede forpligtelser fra kontantbaserede ordninger.

32 .6 Fratrædelsesgodtgørelser
Fratrædelsesgodtgørelser omfatter betaling til medarbejdere i forbindelse 
med fratrædelse. 

Den regnskabsmæssige behandling af fratrædelsesgodtgørelser adskiller 
sig fra andre medarbejderforpligtelser, idet vederlaget som oftest ikke ydes 
som følge af en arbejdsydelse fra medarbejderen, men alene som en slags 
godtgørelse som følge af selve afskedigelsen. 

Fratrædelsesgodtgørelser giver ikke virksomheden fremtidige økonomiske 
fordele og skal derfor indregnes straks som en omkostning i resultatopgø-
relsen, når indregningskriterierne for en forpligtelse er opfyldt og beslut-
ning om afskedigelse er offentliggjort over for de berørte parter.

Virksomheden skal udelukkende indregne fratrædelsesgodtgørelser som 
en forpligtelse, hvis virksomheden er påviseligt forpligtet til at:
• afskedige en medarbejder eller en gruppe medarbejdere før den nor-

male pensionsalder, eller
• yde fratrædelsesgodtgørelse som følge af et tilbud, som ydes for at til-

skynde medarbejdere til frivillig fratrædelse.

Virksomheden er udelukkende påviseligt forpligtet til at betale fratrædel-
sesgodtgørelser, når virksomheden har en detaljeret, formel plan for afske-
digelserne og ikke har nogen realistisk mulighed for at  trække denne plan 
tilbage. Den detaljerede plan skal mindst indeholde føl gende:
• Sted, funktion og omtrentligt antal ansatte, som skal afskediges.
• Fratrædelsesgodtgørelser for hver jobklassifikation eller funktion.
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• Tidspunktet for planens gennemførelse. Planen skal påbegyndes hur-
tigst muligt og skal færdiggøres inden for en periode, der sikrer, at risi-
koen for væsentlige ændringer af planen er usandsynlig.

Aftaler om fratrædelse medfører ligeledes afholdelse af løn i opsigelsespe-
rioden. I det omfang medarbejderen fritstilles, eller virksom heden ikke 
modtager nogen modydelse for vederlaget, skal løn i opsigelsesperioden 
også indregnes som en forpligtelse. Derimod kan der ikke indregnes lønfor-
pligtelser vedrørende opsagte medarbejdere, som har pligt til at møde på 
arbejdspladsen. Dette gælder, uanset niveuaet for den faktiske arbejdsind-
sats i opsigelsesperioden.

Aftaler om fratrædelser kan også i visse tilfælde indeholde betalinger for 
opnåelse af konkurrence- eller kundeklausuler, der i en begrænset periode 
kan medføre økonomiske fordele for virksomheden. Sådanne betalinger 
kan opfylde kriterierne for indregning af et immaterielt aktiv og skal i givet 
fald indregnes. 

Betingelserne for opnåelse af retten til fratrædelsesgodtgørelsen kan vari-
ere. Ansættelsesaftalerne skal derfor nøje vurderes med hensyn til betin-
gelserne for fratrædelsesgodtgørelse.

Fratrædelsesgodtgørelser, der gives uden betingelser, dvs. hvis medarbej-
deren har ret til godtgørelsen, uagtet fratrædelsesårsag, og hvilken part 
der ønsker, at medarbejderen skal fratræde, er i substansen ydelser releret 
til medarbejderen efter dennes fratræden. Konsekvensen er, at virksomhe-
den løbende indregner forpligtelsen, der opbygges over årene, frem til for-
pligtelsen forfalder, og omkostningen relateres til den forventede ansættel-
sesperiode.

Hvis aftalte fratrædelsesgodtgørelser er væsentlige eller af usædvanlig 
karakter, er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at fratrædelsesgodtgørelser 
skal oplyses i noterne under eventualforpligelser. 

32 .7 Præsentation og oplysninger
Der er i loven en række krav til præsentation og oplysning af personale-
omkostninger og medarbejderforpligtelser. En række af disse er omtalt 
under de enkelte typer af medarbejderforpligtelser i dette kapitel. 

Der skal gives oplysninger om options- og warrants-ordninger til medarbej-
dere og ledelse. Se mere herom i afsnit 21.10 Præsentation og oplysninger. 

Derudover henvises til yderligere omtale i afsnit 37.5 Personaleomkostnin
ger og ledelsesvederlag og afsnit 37.6 Særlige incitamentprogrammer for 
ledelsen. 

Fratrædelse medfører ofte 
yderligere  forpligtelser

Betalinger ved fratrædelse 
kan også medføre aktiver

Vurdering af betingelser

Væsentlige eller 
 usædvanlige fratrædelses-
godtgørelser

§ 93, stk. 2
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Kapitel 33  
Finansielle poster

Som hovedregel indregnes finansielle indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen. Loven giver 
dog mulighed for indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen for egenfremstillede aktiver.

Finansielle poster er ikke entydigt defineret i loven. De anvendte regnskabsposter til finansielle poster 
i lovens skemakrav til resultatopgørelsen indeholder som udgangspunkt virksomhedens afkast eller 
betaling for andres brug af virksomhedens aktiver eller betaling for at få stillet finansielle forpligtelser 
til rådighed. 

I praksis udgør de væsentligste finansielle poster renteindtægter og -omkostninger, udbytter, værdire-
guleringer af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og fradrag fra finansielle aktiver og forplig-
telser, der måles til amortiseret kostpris.

Lovens krav om måling af en række finansielle aktiver til dagsværdi kan have væsentlig indflydelse på 
volatiliteten i en virksomheds finansielle indtægter og omkostninger.  
 

33 .1 Fortolkningsbidrag
Til fortolkning af lovens muligheder for indregning af renter på egenfrem-
stillede aktiver skal IAS 23 Borrowing Costs anvendes. IAS 23 kræver i mod-
sætning til loven indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen på 
alle kvalificerende aktiver. Et aktiv er kvalificerende, når det kræver en 
væsentlig tidsperiode for at blive klar til planlagt anvendelse eller salg, 
hvorfor fx varebeholdninger i mange tilfælde ikke vil være et kvalificerende 
aktiv.  

Loven giver i modsætning til IAS 23 alle regnskabsklasser valgmulighed 
mellem at indregne finansieringsomkostninger i kostprisen eller ej. Derud-
over kan valgmuligheden tilvælges separat for hver kategori af aktiver, så 
der fx er forskellig praksis for immaterielle og materielle anlægsaktiver.

33 .2 Indregning af finansielle poster i resultatopgørelsen
Finansielle poster skal som hovedregel indregnes i resultatopgørelsen i den 
regnskabsperiode, de vedrører. 

§ 28
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33 .3 Indregning af finansieringsomkostninger  
i kostprisen for egenfremstillede aktiver
Som en undtagelse kan renter, der er lånt til finansiering af egenfremstil-
lede aktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen 
for sådanne aktiver. 

Muligheden gælder for aktiver, som ”skal fremstilles”. For aktiver, der på 
anskaffelsestidspunktet er klar til brug, og som dermed ikke skal fremstilles 
yderligere af virksomheden, kan finansieringsomkostningerne ikke indreg-
nes.  

Lovens valgmulighed for indregning af finansieringsomkostninger i kostpri-
sen for et aktiv gælder for anlægsaktiver, jf. § 40, og omsætningsaktiver, jf. 
§ 44. Tilvalgsmuligheden gælder for samtlige anlægs- og omsætnings akti-
ver, hvor indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen kan være 
relevant. 

Der er tale om et valg af regnskabspraksis, som kan foretages pr. kategori 
af aktiver. Muligheden for indregning af finansieringsomkostninger i kost-
prisen kan derfor ikke tilvæl ges aktiv for aktiv, men det er derimod muligt fx 
at have forskellig praksis for immaterielle henholdsvis materielle anlægsak-
tiver. Tilvalget gælder i givet fald for alle aktiver i den pågældende kategori. 

 Finansieringsomkostninger, der kan indregnes i aktiver, omfatter: 
• Renter på kassekreditter og andre kort- eller langfristede lån.
• Amortisering af henholdsvis kurstab/-gevinst og låneomkostninger på 

optagne finansielle gældsforpligtelser.
• Valutakursreguleringer på lån i fremmed valuta i det omfang, de er 

udtryk for kompensation af renteforskellen mellem virksomhedens 
funktionelle  valuta og lånevalutaen.

Indregning af finansieringsomkostninger i kostprisen for egenfrem stil lede 
aktiver kan være relevant for:
• Udviklingsomkostninger 
• Materielle aktiver 
• Varebeholdninger
• Investeringsejendomme, der måles til kostpris.

Selvom IAS 23 ikke specifikt nævner entreprisekontrakter som et kvalifice-
rende aktiv, kan finansieringsomkostninger indregnes i et sådant aktiv. Der 
skal dog være tale om en længere fremstillings periode, hvor der afholdes 
væsentlige renteomkostninger til finansiering af fremstillingen. Almin de lig 
serieproduktion af varer kvalificerer ikke til indregning af finansieringsom-
kostninger i kostprisen. 

Da entreprisekontrakter som udgangspunkt måles til salgsværdien af det 
udførte arbejde, vil indregning af finansierings omkostninger ikke have 

Undtagelse: 
Indregning i aktiver, 
§§ 40 og 44

Valg af regnskabspraksis

Hvad kan indregnes som 
finansieringsomkostninger 
i kostprisen på et kvalifice-
rende aktiv?

Kvalificerende aktiver

Entreprisekontrakter
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nogen indflydelse på målingen af værdien af entreprisekontrakter i balan-
cen. Indregningen af finansieringsomkostninger på entreprisekontrakter vil 
alene få betydning for præsentationen af omkostninger i resultatopgørel-
sen, hvor finansielle omkostninger, der er medgået til finansiering af entre-
prisekontrakter, vil blive reduceret, og produktionsomkostninger tilsva-
rende bliver forøget. Endvidere kan indregning af finansieringsomkostnin-
ger for entreprisekontrakter have betydning, hvis der i et entreprise arbejde 
produceres til lager, dvs. hvor varebeholdninger endnu ikke indgår i entre-
priseprojektet.

Tilsvarende problemstilling gælder investeringsejendomme, der måles til 
dagsværdi, jf. § 38. Ved valg af indregning af finansieringsomkostninger for 
materielle anlægsaktiver kan dette ligeledes ske i opførelsesperioden for fx 
en investeringsejendom. Indregning af finansieringsomkostninger vil dog få 
minimal beløbsmæssig effekt i resultatopgørelsen i dette tilfælde, da værdi-
reguleringen til dagsværdi må antages tilsvarende at blive reduceret.  

I kostprisen kan der kun indregnes finansieringsomkostninger, som vedrø-
rer lån til at finansiere fremstillingen af aktivet. De finansieringsomkostnin-
ger, der tillades indregnet i kostprisen, skal være direkte knyttet til: 
• Et konkret udviklingsprojekt.
• Et konkret materielt aktivs fremstillingsperiode, fx ren  ter af et byggelån 

ved opførelsen af en ejendom.
• Fremstillingen af en konkret vare med en lang fremstillingsperiode.

Ved finansieringsomkostninger direkte knyttet til fremstillingen af aktivet 
forstås finansieringsomkostninger, som virksomheden kunne have und-
gået, hvis aktivet ikke var fremstillet. 

Når en virksomhed optager et lån specifikt til fremstilling af et aktiv, kan 
finansieringsomkostningerne direkte knyttet til fremstillingen eller opførel-
sen af aktivet let identificeres. 

Der må maksimalt indregnes årets nettofinansieringsomkostninger, dvs. 
efter fradrag for eventuelle finansielle indtægter af midlertidige investerin-
ger/anbringelser af det optagne lån. Der kan således ikke indregnes internt 
beregnede renter af egenfinansiering, idet de ikke modsvarer fremmedka-
pital lånt til fremstillingen. 

Når der har været et lån specifikt knyttet til fremstillingen af et aktiv, og 
dette lån fortsætter, efter aktivet er færdiggjort, overgår dette lån til at 
være en del af de generelle lån.

I det omfang, der anvendes generelle lån til finansiering af kvalificerende 
aktiver, skal de indregningsberettigede finansieringsomkostninger opgøres 
ved hjælp af en kalkuleret rentesats. Den kalkulerede rentesats er et vejet 
gennemsnit af virksom hedens finansieringsomkostninger for udestående 

Investeringsejendomme, 
der måles til dagsværdi

Tilknytning af renter  
ved optagelse af   
specifikke lån

Tilknytning af renter  
ved optagelse af   
generelle lån
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generelle lån i regnskabsåret. Er en del af det fremstillede aktiv finansieret 
ved et specifikt lån, holdes dette lån uden for denne beregning, og finansie-
ringsomkostninger herfra henføres direkte til aktivet. 

Finansieringsomkostninger indregnes i forhold til det kvalificerende aktivs 
gennemsnitlige regnskabsmæssige værdi i regnskabsperioden. Modtagne 
tilskud eller acontobetalinger fragår den regnskabsmæs sige værdi. 

Selvom et aktiv er finansieret ved et generelt lån, er det således ikke muligt 
at undgå indregning af renter i aktivets kostpris, hvis denne praksis er valgt 
for den pågældende kategori af aktiver.

Indregningen af finansieringsomkostninger påbegyndes, når:
• Omkostningerne på aktivet afholdes.
• Finansieringsomkostningerne afholdes.
• De aktiviteter, som er nødvendige for at forberede aktivet til dets plan-

lagte anvendelse, er sat i gang. 

Indregning af finansieringsomkostninger skal bringes til ophør, når:
• Der sker en midlertidig ikke procesbetinget afbrydelse af frem stillingen 

(midlertidigt ophør af indregning, fx forsinkelse på grund af strejke).
• Praktisk talt alle aktiviteter, som er nødvendige for fremstilling af akti-

vet, er færdiggjort. 

Har virksomheden valgt at indregne renteomkostninger som en del af kost-
prisen for aktiver, skal årets indregnede renter oplyses for hver relevant 
regnskabspost. Dermed er lovens oplysningskrav på linje med oplysnings-
kravene i IAS 23 Borrowing Costs. Herudover skal det under anvendt regn-
skabspraksis oplyses, hvorvidt renter er indregnet i kostprisen for aktiver.

33 .4 Lovens skemakrav for finansielle poster
Lovens skemakrav for resultatopgørelsen er enslydende, hvad angår finan-
sielle poster, uanset hvilken regnskabsklasse virksomheden befinder sig i, 
og uanset om virksomheden anvender en artsopdelt eller en funktions-
opdelt resultatopgørelse.

Skemakravene indeholder følgende finansielle poster:
• Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der 

er anlægsaktiver
• Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
• Andre finansielle indtægter
• Nedskrivning af finansielle aktiver
• Øvrige finansielle omkostninger

– Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksom heder
– Andre finansielle omkostninger.

Indregning  
påbegyndes

Indregning ophører

Oplysningskrav, 
§§ 53 og 59 
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Posten omfatter afkast, herunder kursgevinster, renter, udbytter m.v. af 
anlægsaktiver, som ikke vedrører indtægter af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder. Renter af 
anlægslån ydet til tilknyttede virksomheder skal enten indeholdes i en sær-
skilt post i resultatopgørelsen eller oplyses i noterne. I praksis oplyses 
posten ofte i noterne af hensyn til overskuelig heden af resultatopgørelsen.

Virksomheder, der besidder obligationer som en anlægsportefølje eller til-
godehavender, skal efter § 37 om måling til amortiseret kostpris løbende 
indtægtsføre en forholdsmæssig del af forskellen mellem kostpris og nomi-
nel værdi beregnet efter restløbetiden for aktivet. Kursgevinsten medtages 
under denne post, da den opfattes som en integreret del af afkastet. Hvis 
kursgevinsten knytter sig til et omsætningsaktiv, indregnes den under 
andre finansielle indtægter. Se desuden om måling til amortiseret kostpris i 
kapitel 20 Finansielle aktiver. 

Årets værdiregulerin ger af andre kapitalandele og værdipapirer, der er 
anlægsaktiver, og som måles til dagsværdi efter § 37, skal indregnes i resul-
tatopgørelsen, og hvor de er positive i denne regnskabspost. Desuden ind-
regnes udbytter fra disse kapitalandele i pos ten. Hvis disse positive værdi-
reguleringer og udbytter vedrører et omsætningsaktiv, indregnes de under 
andre finansielle indtægter.

Posten omfatter typisk renteindtægter fra mellemværender med tilknyt-
tede virksomheder, uanset om de er anlægs- eller omsætnings aktiver. Disse 
finansielle indtægter skal præsenteres særskilt. I praksis sammendrages 
finansielle poster fra tilknyttede virksomheder ofte i resultatopgørelsen 
med øvrige finansielle poster og specificeres særskilt i noterne til årsregn-
skabet.

Posten omfatter renteindtægter m.v. af omsætningsaktiver. Valutakurs-
gevinster, både realiserede og urealiserede, indregnes også i pos ten. Se 
yderligere om valutaomregning i kapitel 11 Fremmed valuta.

Rentegodtgørelser vedrørende betalte acontoselskabsskatter indregnes 
som finansielle poster.

Nogle virksomheder har historisk under denne regnskabspost med taget 
modtagne kasse- eller kontantrabatter, idet de har været betragtet som en 
finansiel post. I henhold til lovens definition af nettoomsætning skal kasse- 
og kontantrabatter ikke indgå i finansielle poster, men behandles som 
øvrige vare- eller mængderabatter m.v. De af virksomheden afgivne rabat-
ter i forbindelse med salget fragår derfor i nettoomsætningen, mens de 
modtagne rabatter fragår i varebeholdninger – forudsat de ved rører salg og 
varekøb. 

Indtægter af andre 
 kapitalandele, 
 værdi papirer og 
 tilgode havender,  
der er anlægsaktiver

Andre finansielle   
indtægter fra  
tilknyttede virksomheder

Andre finansielle  indtægter
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Posten omfatter nedskrivninger af finansielle anlægs- og omsætningsakti-
ver, der måles til amortiseret kostpris. Finansielle omsætnings aktiver, der 
ikke måles til dagsværdi, skal, jf. § 46, stk. 1, nedskrives til en lavere netto-
realisationsværdi, mens finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til 
dagsværdi, jf. § 42, stk. 1, skal nedskrives til en lavere genindvindings-
værdi.

Nedskrivninger til forventet tab på debitorer klassificeres som udgangs-
punkt ikke som en finansiel omkostning. I den funktionsopdelte resultatop-
gørelse henhører disse nedskrivninger som hovedregel under “Distributi-
ons- eller Administrations omkostninger”. I den artsopdelte resultatopgø-
relse skelnes der mellem sædvanlige nedskrivninger, der indregnes under 
”Andre eksterne omkostninger” kontra særligt store nedskrivninger, der 
indregnes i posten ”Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger 
normale nedskrivninger”.

Opmærksomheden henledes endvidere på oplysningskravet i § 67 a, hvor-
efter årets nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale 
nedskrivninger, skal oplyses. I modsætning til ovenstående krav om sær-
skilt præsentation i resultatopgørelsen af nedskrivninger på finansielle akti-
ver dækker oplysningskravet i § 67 a nedskrivninger på alle omsætningsak-
tiver både finansielle aktiver (typisk varedebitorer), men også øvrige 
omsætningsaktiver som varebeholdninger og entreprisekontrakter. Det 
samme krav gælder årets nedskrivninger på anlægsaktiver og årets tilbage-
førsler af nedskrivninger på begge disse aktivgrupper. Se mere herom i 
afsnit 37.4 Særlige poster.

Posten omfatter alle renteomkostninger m.v., herunder renter af mel lem -
værender med tilknyttede virksomheder. Sidstnævnte omkostninger skal 
som udgangspunkt vises særskilt, men i praksis sammendrages de ofte med 
andre finansielle omkostninger i resultatopgørelsen og specificeres i stedet 
for i noterne.

Virksomheder, som har finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret 
kostpris, skal løbende omkostningsføre en forholdsmæssig del af forskellen 
mellem kostpris (modtaget provenu ved lånets optagelse) og nominel 
værdi, beregnet efter restløbe tiden for den finansielle forpligtelse. Et 
sådant kurstab indregnes som renteomkostninger, da den opfattes som en 
integreret del af renten. Se desuden om måling til amortiseret kostpris i 
kapitel 20 Finansielle aktiver.

Endvidere kan der ved måling af finansielle forpligtelser til amortiseret kost-
pris forekomme ændringer til den tidsmæssige placering eller størrelsen af 
de fremtidige pengestrømme til betaling (ikke-markedsvariable ændrin-
ger), der vil medføre korrektion af den regnskabsmæssige værdi på lånet. 
Sådanne værdireguleringer skal ligeledes indregnes i resultatopgørelsen 
under øvrige finansielle poster. 
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Realiserede valutakurstab og urealiserede valutakurstab ved omregning af 
monetære poster, som fx tilgodehavender og gældsforpligtelser til slutkurs, 
indregnes ligeledes under øvrige finansielle omkostninger. Endvidere vil 
betalinger, der opkræves til opfyldelse af indgåede finansielle garantier 
eller kautioner, som udgangspunkt være at betragte som finansielle trans-
aktioner, der indregnes under de finansielle poster. 

Rentetillæg vedrørende betalte acontoselskabsskatter indregnes også som 
en finansiel post.

Negative renteindtægter på indlån skal indregnes under øvrige finansielle 
omkostninger i resultatopgørelsen. Negative renteindtægter opfylder ikke 
definitionen på indtægter og må derfor ikke modregnes i andre renteind-
tægter.

De indefrosne feriemidler skal indekseres (forrentes) fra den 1. september 
2020 til og med den måned, hvori de indbetales til fonden. Indekseringssat-
sen for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 er fastsat til 1,5 % p.a. 
Satsen for perioden 1. juni 2021 og fremefter fastsættes først i foråret 
2022, hvorfor der i fx kalenderårsregnskaber for 2021, som afsluttes inden 
offentliggørelse af satsen for den seneste periode, må anvendes en skøns-
mæssigt ansat indekseringssats for den sidste del af regnskabsåret. 

Indekseringen af indefrysningsforpligtelsen skal som udgangspunkt indreg-
nes under øvrige finansielle omkostninger i resultatopgørelsen. Der kan 
også argumenteres for, at indekseringen medtages under personaleom-
kostninger, hvis indefrysningsforpligtelsen klassificeres som en medarbej-
derforpligtelse, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 32.2 Kortfristede 
medarbejderforpligtelser.

Valutakurstab og  betaling 
for finansielle garantier 
m.v.

Negative renteindtægter

Indeksering af  
indefrysningsforpligtelsen
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Kapitel 34  
Leasing – IAS 17

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om indregning af  
finansielle leasingaftaler  
i balancen

Valgmulighed, hvis mang-
lende indregning af finan-

sielle leasingaftaler i balan-
cen ikke påvirker årsregnska-

bets retvisende  billede

Ja

Krav om oplysning om 
 økonomiske forpligtelser  
på leasingforpligtelser, der 
regnskabsmæssigt behandles 
som operationelle leasing
aftaler 

Ja

Finansielle leasingaftaler skal for virksomheder i regnskabsklasse C og D ind reg nes i balancen. Finan-
sielle leasingaftaler, som indregnes i balancen, skal behandles som tilsvarende erhvervede aktiver. Det 
bliver herved muligt at sammenligne virksomheder, der leaser aktiver ved finansielle leasingaftaler 
med virksomheder, der erhverver tilsvarende aktiver.

En leasingtager, der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse B, skal som udgangspunkt ikke ind-
regne finansielle leasing aftaler i balancen, medmindre manglende indregning fører til, at årsregnska-
bet ikke giver et retvisende billede. Leasinggivere er ikke omfattet af denne lempelse.

Leasingtager indregner minimumsydelserne fra operationelle leasingaftaler lineært i resultatopgørel-
sen henover leasingperioden. Eventuelle variable leasingydelser tilknyttet leasingaftalen indregnes 
også i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes. Leasinggiver fortsætter med indregning af leasing-
aktiver, omfattet af operationelle leasingaftaler, og måler disse efter samme regnskabspraksis som 
øvrige tilsvarende materielle aktiver. Leasinggiver indregner indtægter fra operationelle leasingafta-
ler lineært i resultatopgørelsen henover leasingperioden.  

34 .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen specifikke regler om regnskabsmæssig behand ling 
af leasing. Der tages alene udgangspunkt i lovens defini tion på et aktiv, der 
kræver indregning, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 
fra aktivet vil tilgå virksom heden, og at aktivets kostpris kan måles pålide-
ligt. I lovbemærkningerne henvises til IAS 17 Leases, som derfor skal anven-
des til fortolkning af lovens rammebestemmelser.
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Der er desuden fra og med regnskabsår, der slutter 31. december 2018, 
mulighed for at anvende IFRS 16 Leases, der for IFRS-aflæggere trådte i 
kraft pr. 1. januar 2019, som fortolkningsbidrag til lovens bestemmelser. 
Dette vil kræve en ændring af anvendt regnskabspraksis, jf. kapitel 12 
Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl. Læs 
mere om anvendelse af IFRS 16 i kapitel 34A Leasing – IFRS 16.

Begrebet “leasing” benævnes ofte i praksis “leje”. Disse begreber dæk ker 
det samme, og den regnskabs mæssige klassifikation og den efterfølgende 
regnskabsmæssige behandling er ens.

34 .2 Virksomheder, der skal indregne  
finansielle leasingaftaler i balancen
Leasingtagere i regnskabsklasse B skal ikke indregne finansielle lea sing -
aftaler i balancen. 

I de tilfælde, hvor manglende indregning af finansielle leasingaftaler fører 
til, at årsregnskabet ikke bliver retvisende, vil en virksomhed i regnskabs-
klasse B være forpligtet til at indregne finansielt leasede aktiver i balancen 
for at opfylde lovens grundlæggende krav. 

Derfor kan det efter EY’s opfattelse være nødvendigt for regnskabsklasse 
B-virksomheder med væsentlige leasingaftaler at indregne finansielt lea-
sede aktiver i balancen for at opnå af et retvisende billede for årsregnska-
bet. 

Virksomheder i regnskabsklasse B kan dog altid frivilligt vælge at indregne 
finansielle leasingaftaler i balancen.

Der er indført lempelige overgangsregler for virksomheder, der vokser fra 
regnskabsklasse B til C. En virksomhed, der bliver en regnskabsklasse 
C-virksomhed, kan nøjes med at indregne de finansielle leasing aftaler i 
balancen, der indgås efter virksomheden er blevet en regnskabsklasse 
C-virksomhed. An ven delse af denne lempelige overgangs regel kan medføre 
“dobbelt regnskabspraksis” for regn skabs  mæssig behandling af leasing-
aftaler. Anvendelse af “dobbelt regn skabs prak sis” for leasing kan være en 
langsigtet affære, fx for ejendoms leasingaftaler, som ofte har en løbetid på 
15-20 år.

Generelt anbefaler EY ikke anvendelse af forskellig regnskabspraksis for 
ensartede transaktioner. Derfor anbefaler EY, at virksomheder, der vokser 
fra regnskabsklasse B til C, også indregner tidligere indgåede finansielle 
leasingaftaler, som ikke har været indregnet i balancen. 

Hvis de leasede aktiver ikke indregnes i balancen, omkostningsføres leasing-
ydelserne lineært i resultatopgørelsen. Der skal tillige gives oplysninger om 
resterende fremtidige leasingydelser i noterne under økonomiske forpligtelser.

IFRS 16 kan anvendes i sin 
helhed ved ændring af 
regnskabspraksis

§ 33

Fortsat krav om   
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Leasinggivere skal modsætningsvis under alle omstændigheder, uanset 
regnskabsklasse, fortsat skelne mellem finansi elle og operationelle leasing-
aftaler, vurderet efter kriterierne i IAS 17.  Denne asymmetri synes umiddel-
bar ulogisk, men kravet har formentlig i praksis ikke den store betydning, da 
der alene findes et begrænset antal leasing givere i regnskabsklasse B. 

De følgende afsnit beskriver den regnskabsmæssige behandling ved indreg-
ning af finansielle leasingaftaler i balancen, uanset om indregning er et krav 
efter loven for regnskabsklasse C- og D-virksomheder eller om indregning 
er foretaget som følge af valgmulighed for en virksomhed i regnskabs-
klasse B. 

34 .3 Klassifikation af leasingaftaler
Ved finansiel leasing overføres alle væsentlige risici og fordele ved besiddel-
sen af et aktiv til lea sing tager, idet den juridiske ejendomsret formelt ikke 
behøver at blive over dra get til leasingtager. Leasinggiver overdrager for en 
nærmere af talt periode brugsretten til et aktiv til leasingtager mod betaling 
af en leasing ydelse, hvorfor aftalen i rea li teten svarer til et låne finansieret 
køb.

Operationel leasing omfatter enhver leasingaftale, der ikke er finansiel lea-
sing.

Klassifikationen skal foretages på det tidspunkt, hvor leasingaftalen indgås.

Klassifikation af leasingaftaler som finansiel leasing vurderes på baggrund 
af en række indikatorer i IAS 17:
• Overvejende sandsynligt at leasingtager vil over ta ge leasing aktivet på 

udløbstidspunktet for lea sing aftalen.
• Leasingtager har en fordelagtig købsoption eller leje op tion ved udløb.
• Leasingperioden dækker den væsentligste del af ak tivets økonomiske 

levetid (typisk 75 % eller mere af aktivets økonomiske levetid).
• Nutidsværdien af minimumsbetalinger til lea sing giver svarer stort set 

til aktivets kostpris/dagsværdi (typisk hvis nutidsværdien af minimum-
leasingydelserne i aftalen udgør 90 % eller mere af aktivets dagsværdi). 

• Leasingaktivet er så specialiseret, at kun lea sing ta ger kan an vende det.
• Ved ophør af leasingaftalen bæres leasinggivers tab af leasing tager.

Indikatorerne er som udgangspunkt ligestillede. I praksis vil leasingaftaler 
normalt skulle klassificeres som finansiel leasing, hvis den juridiske ejen-
domsret overgår til leasingtager ved leasingaftalens udløb. Omvendt kan 
leasingaftaler også udgøre en finansiel leasingaftale, selv om den juridiske 
ejendomsret ikke overgår til leasingtager. 

Ligeledes vil leasingaftaler i praksis normalt også skulle klassificeres som 
finansiel leasing, hvis nutidsværdien af minimumsleasingydelserne udgør 
en væsentlig del af aktivets kostpris/dagsværdi. 

Leasinggivere skal 
 indregne finansielle 
 leasingaftaler

Definition

Indikatorer på finansiel 
leasing
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Klassifikationen som finansiel og operationel leasing giver i prak sis anled-
ning til en række udfordringer. Det skyldes især, at klassifika tionen fore-
tages på grundlag af en subjektiv vurdering af indholdet af en leasingaftale. 
Det er dog vigtigt at understrege, at klassifikationen skal fortolkes efter en 
“ind hold frem for formalia”-tilgang. Det er aftalens økonomiske realiteter 
frem for virksomhedens formelle ejerskab, der er af gørende for, om en lea-
singaftale skal behandles som et lånefinansieret køb af et aktiv (finansiel 
leasing) eller som en leje aftale (operationel leasing).

Klassifikationen af leasingaftaler kan skematisk illu streres på følgende 
måde.

Nej

Nej

Ja

Ja

Start

Klassifikation af leasing

Eksempler på situationer, der normalt vil føre til,
at leasingarrangement vil blive klassificeret

som finansiel leasing. Anvendt individuelt eller i kombination.

Ejendomsret overføres til leasingtager efter
leasingkontraktens udløb

Leasingkontrakten indeholder en favorabel købsret

Leasingkontrakten løber over størstedelen
af aktivets økonomiske levetid

Nutidsværdien af leasingkontraktens minimumsleasing-
ydelser udgør en væsentlig del af aktivets dagsværdi

Specialiseret karakter

Er substansen i en transaktion af finansiel leasing

Andre indikatorer, som individuelt eller 
i kombination, kan føre til, at en leasingaftale bliver 

klassificeret som finansiel leasing

Leasingtager afholder omkostninger ved
annullering af leasingkontrakten

Gevinst/tab tilfalder leasingtager ved ændringer i den
residuelle dagsværdi for leasingaktivet

Leasingtager har option på forlængelse af
leasingkontrakten til lav ydelse

Operationel leasing Finansiel leasing

Indhold frem for formalia
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34 .4 Finansielle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab
I leasingtagers årsregnskab indregnes finansielt leasede aktiver i balancen. 
Det leasede aktiv indregnes i balancen til en opgjort kost pris, og forpligtel-
sen over for leasinggiver ind reg nes tilsvarende i balancen. Første indreg-
ning af henholdsvis leasingaktiv og leasingforpligtelse foretages ved lea-
singaftalens påbegyndelse. 

Finansielle leasingaktiver skal i lighed med andre langfristede aktiver måles 
til kostpris ved første indregning. Kostprisen opgøres som den laveste 
værdi af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af mini-
mumsleasing ydelserne med tillæg af direkte omkostninger, jf. nedenfor. 

Direkte omkostninger, som leasingtager afholder i forbindelse med indgå-
else af leasingaftaler eller omkostninger til overførsel af den juridiske ejen-
domsret, medregnes som tillæg til den opgjorte laveste værdi af dagsvær-
dien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne. 

I modsætning til IFRS 16 vil betalinger til eksisterende leasingtager efter 
loven, fx nøglepenge, ikke være en del af det finansielle leasingaktiv, men 
vil være klassificeret som et tilgodehavende.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne om sættes til ved 
en handel mellem uafhængige parter. Dagsværdien vil ikke i alle tilfælde 
være kendt.

Minimumsleasingydelser er et centralt begreb ved anvendelse af reglerne 
om leasing. Minimumsleasingydelser er de ydelser, som leasingtager er 
eller kan blive forpligtet til at betale i leasingperioden, og ethvert beløb 
garanteret af leasingtager. 

Leasingtagers pligt til at købe aktivet (put-option) udgør derfor en del af 
minimumsleasingydelserne. Dette gælder tilsvarende, når leasingtager har 
en pligt til at finde en køber.

Hvor leasingtager har en købsoption, og en overtagelse anses som overve-
jende sandsynlig ved udløb af leasingaftalen, indgår købsoptionen ligeledes 
i minimumsleasingydelserne. Virksomheden skal vurdere købsoptionen ved 
indgåelse af leasingaftalen uden efterfølgende at foretage revurdering 
heraf.

I praksis ses det ofte, at der aftales variabilitet i leasingydelserne, fx ydelser 
baseret på omsætning eller forbrug. Minimumsleasingydelserne skal ikke 
indeholde variable leasingbetalinger, men kun minimumsbetalingerne.

Variable leasingydelser, som afhænger af et indeks eller en sats, skal inklu-
deres i leasingydelserne og måles på baggrund af indekset eller satsen på 

Første indregning

Måling ved første 
 indregning

Eventuelt tillæg for 
afholdte omkostninger

Dagsværdien

Nutidsværdi af 
 minimumsleasingydelser

Pligt til at købe aktivitet

Fordelagtig købsoption

Variable leasingydelser



Kapitel 34 Leasing – IAS 17 

680 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

målingstidspunktet. Det kunne for eksempel være det aktuelle renteniveau.

Forventet inflationsjustering er ikke en del af minimumsleasingydelser og 
indregnes derfor som en betinget leasingbetaling.

Leasingperioden er den uopsigelige periode, hvori leasing  tager har forplig-
tet sig til at lease aktivet. Leasing perioden omfatter tillige yderligere perio-
der med eller uden særskilt betaling, for hvilke leasingtager har ret til at 
fortsætte med at lease aktivet, når det ved leasing kontraktens indgåelse er 
rimeligt sandsynligt, at leasingtager vil udnytte retten.

Ved beregning af nutidsværdien af minimums leasing ydelserne anvendes 
den implicitte rente i leasing kontrakten som diskonteringsfaktor, hvis den 
er tilgængelig. Hvis det ikke er til fældet, skal lea singtagers alternative låne-
rente i stedet anvendes.

Den implicitte rente i en lea sing kontrakt er den tilbage diskonte rings faktor, 
som ved leasingkontraktens ind gåelse får nutidsværdien af minimums-
leasingydelserne til at svare til dagsværdien for det pågældende aktiv.

Leasingtagers alternative lånerente er den rente, som leasingtager skal 
betale på en tilsvarende leasingkontrakt eller tilsvarende låne finansiering 
med samme beløb, løbetid og sikkerhed.

Forpligtelsen over for leasinggiver indregnes i balancen som en gældsfor-
pligtelse på samme tidspunkt, som leasingaktivet indregnes.

Størrelsen af gældsforpligtelsen svarer på ind gåelses tidspunktet til vær-
dien af det indregnede aktiv. Aktivet og leasing forpligtelsen er således lige 
store på ind gåel ses  tidspunktet, når der ses bort fra direkte omkostninger, 
som leasingtager selv afholder i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler 
og eventuelle deponeringer eller ekstraordinære forudbetalinger ved ind-
gåelse af leasingaftalen.

Finansielt leasede aktiver skal indregnes og måles efter samme regnskabs-
praksis som tilsvarende aktiver, der ejes af virksomheden, dvs. typisk som 
øvrige materielle aktiver. Aktivet skal dog afskrives fuldt ud over leasing-
perioden, hvis leasingaktivet skal til bage leveres til leasinggiver ved aftalens 
udløb. Hvis der er en rimelig sandsynlighed for, at leasing tager overtager 
den juridiske ejendomsret til leasingaktivet ved udløbet af leasingaftalen, 
kan aktivet afskrives over den økonomiske levetid. 

I det tilfælde, at en overtagelse anses som overvejende sandsynlig ved 
udløb af leasingaftalen, vil nutidsværdien af en købsoption også være ind-
regnet i nutidsværdien af leasingaktivet og -forpligtelsen. Ved udløb af lea-
singperioden vil købsoptionen stå tilbage på forpligtelsessiden til betaling 
for endelig overtagelse af den juridiske ejendomsret af aktivet. 

Leasingperiode

Diskonteringsfaktor

Implicitte rente

Alternativ lånerente

Indregning af finansiel 
leasingforpligtelse

Regnskabsmæssig  
behandling i  
e fterfølgende perioder
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Leasingydelserne opdeles i finansieringsomkostninger (renter), der indreg-
nes i resultatopgørelsen, og afdrag, der reducerer leasingforpligtelsen. 
Renten skal allokeres, så der indregnes en konstant periodisk rente på rest-
gælden i hvert regnskabsår. I praksis kan en til nærmet metode anvendes for 
at forenkle be reg ningen ved allokering af finansieringsomkostninger til 
regnskabsårene i leasingperioden, hvis dette ikke afviger væsentligt fra den 
eksakte metode.

Den regnskabsmæssige værdi af aktivet og leasing for pligtelsen vil i praksis 
ofte udvikle sig forskelligt over leasingperioden afhængigt af afskrivnings-
periode og -profil på aktivet og beregnede af drag på leasinggælden, hvor-
for de indregnede værdier sjældent vil have samme størrelse gennem 
leasing perioden.

I praksis ses eksempler på, at der i forbindelse med indgåelse af finansielle 
leasingaftaler betales et større beløb som en forudbetalt leasing ydelse. Et 
sådant beløb indregnes som et ekstraordinært afdrag på leasinggælden og 
vil således fortsat indgå som en del af kostprisen for leasingaktivet.

En række leasingselskaber, især inden for it-udstyr, kopimaskiner og andet 
kontorudstyr, tilbyder virksomheder levering af nyt leasing udstyr mod til-
bagelevering af gammelt udstyr og med et samtidigt tilbud om at finansiere 
eventuelle resterende leasingydelser på det gamle leasingudstyr.

I denne situation skal det gamle leasingudstyr nedskrives i forbindelse med 
tilbageleveringen. Den hidtidige leasingforpligtelse påvirkes som udgangs-
punkt ikke af tilbagelevering af aktivet, men restgælden på det gamle lea-
singudstyr vil indgå i den samlede leasingforpligtelse vedrørende den nye 
leasingaftale.

Den regnskabsmæssige behandling af finansiel lea sing hos leasing tager 
kan skematisk illustreres som nedenfor.

 En virksomhed har indgået en finansiel leasingaftale på otte år. 
Virksomhedens afskrivningspraksis på tilsvarende aktiver er lineær 
afskrivning over otte år. Den årlige leasingydelse udgør 10.000 kr. 
og er bagudbetalt. Leasingtager har ikke kendskab til aktivets 
dagsværdi eller til den interne rente i leasingkontrakten. Leasing-
tager anvender således sin alternative lånerente, der udgør 4,118 %.

 Nutidsværdien af leasingydelserne i oven stående leasingaftale 
opgøres til 67.000 kr.

 Nutidsværdien af minimumsydelserne indregnes i leasing tagers 
årsregnskab som et aktiv og en leasing for pligtelse. Ovenstående 

Afvikling af 
 leasingforpligtelsen

Knækydelser eller 
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Refinansiering af 
 leasinggæld ved  indgåelse 
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værdi af aktivet giver en årlig afskrivning på 8.375 kr. uden hensyn-
tagen til restværdi.

 Den regnskabsmæssige påvirkning før skat kan herefter illustreres 
således:

År
Leasing-
ydelse- Afskriv ning

Rente  
(4,118 %) 

Omkost-
ning i alt

Forskel i 
omkost-
ninger1 Aktiv

Leasing-
gæld

0 67.000 67.000

1 10.000 8.375 2.759 11.134 -1.134 58.625 59.759

2 10.000 8.375 2.461 10.836 -836 50.250 52.220

3 10.000 8.375 2.151 10.526 -526 41.875 44.371

4 10.000 8.375 1.827 10.202 -202 33.500 36.198

5 10.000 8.375 1.491 9.866 134 25.125 27.689

6 10.000 8.375 1.140 9.515 485 16.750 18.829

7 10.000 8.375 775 9.150 850 8.375 9.604

8 10.000 8.375 396 8.771 1.229 0 0

I alt 80.000 67.000 13.000 80.000 0

1) “Forskel i omkostninger“ er udtryk for periodens forskel mellem leasingydelse og omkostning på finansiel leasing i 
resultatopgørelsen.

Som det fremgår, er der i løbet af leasingperioden forskel i udviklingen i 
værdien af aktivet og leasingforpligtelsen.

Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler kan være påvirket som 
en direkte konsekvens af COVID-19-pandemien. Det er behandlet i afsnit 
44.16 Leasing. 

Præsentation og oplysninger
I afsnittet om anvendt regnskabspraksis skal den regnskabsmæssige 
behandling af leasingaftaler anføres. Det bør ligeledes specifikt oplyses, om 
virksomheden anvender IAS 17 eller IFRS 16, som fortolkningsgrundlag til 
lovens bestemmelser. Oplysningerne indgår normalt i beskrivelsen af 
anvendt regnskabspraksis for materielle aktiver og finansielle forpligtelser, 
idet finansielle leasing aftaler typisk indgår i disse regnskabsposter. Afsnit-
tene kan eksempelvis formuleres således:

Materielle aktiver
 For finansielle leasingaftaler opgøres kostprisen til laveste værdi af 
dagsværdi og nutidsværdien af de frem tidige leasingydelser. Ved 
beregning af nutids værdien anvendes leasingaftalens interne rente-
fod som diskonte ringsfaktor eller leasingtagers alternative låne-
rente.

Særlige forhold  
vedrørende COVID-19

Anvendt  regnskabs praksis

EKSEMPEL 
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Finansielle forpligtelser
 I finansielle forpligtelser indregnes også den kapi ta liserede rest-
leasing forpligtelse på finansielle leasing aftaler.

Virksomheden skal oplyse, hvilke typer aktiver der er ind reg net i balancen, 
som virksomheden ikke har den juri di ske ejendomsret til. Efter loven skal 
den regnskabsmæssige værdi af aktiverne desuden oplyses.

 
Anlægsnote vedrørende materielle  aktiver

Grunde og 
bygninger

Produktions-
anlæg og  
-maskiner

Andre 
 anlæg, 
drifts-

materiel og 
inventar

Forudbeta-
linger og  

anlæg under 
 udførelse I alt

Kostpris 1. januar 2021 313.265 193.086 24.472 177.049 707.872

Tilgang 18.160 36.119 8.467 8.836 71.582

Overført 169.607 7.442 0 -177.049 0

Afgang        0    -1.025    -3.976        0    -5.001

Kostpris 31. december 2021  501.032  235.622   28.963    8.836  774.453

Ned og afskrivninger  
1. januar 2021 44.346 91.780 11.096 0 147.222

Afskrivninger 12.818 31.546 4.956 0 49.320

Afgang        0     -392    -2.343        0    -2.735

Ned og afskrivninger  
31. december 2021   57.164  122.934   13.709        0  193.807

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021  443.868  112.688   15.254    8.836  580.646

Heraf finansielt  
leasede aktiver   88.316    7.642        0        0   95.958

Afskrives over     30 år   7-10 år    3-7 år        0        0

Efter loven gælder samme notekrav for leasingforpligtelser som for øvrige 
gældsforpligtelser. Der skal derfor oplyses om gældsforpligtelsens forde-
ling på kort- og langfristede gældsforpligtelser og gives oplysninger om 
gældsforpligtelser, der forfalder efter fem år fra balance tidspunktet.

Notekrav,  
§§ 60 og 90 a

EKSEMPEL 

§ 63
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 Note, som opfylder ovennævnte specifi ka tion af finansielle leasing-
forpligtelser:

2021 2020

t.kr.
Leasing
ydelse Rente

Regn
skabs

mæssig 
værdi

Leasing
ydelse Rente

Regn
skabs

mæssig 
værdi

0-1 år 9.061 -1.208 7.853 6.878 -917 5.961

1-5 år 41.424 -3.247 38.177 32.385 -2.732 29.653

> 5 år  148.366  -13.532  134.834  113.016  -10.005  103.011

 198.851  -17.987  180.864  152.279  -13.654  138.625

 Noten vedrørende sikkerheds stillelser for finansielt leasede  aktiver 
kan illustreres således:
Sikkerhedsstillelser

t.kr. 2021 2020

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for selska-
bets  bankforbindelser:  
Regnskabsmæssig værdi af finansielle leasing-
aktiver, der ligger til sikkerhed for  finansielle 
leasingforpligtelser, 180 mio. kr.  
(2020: 138 mio. kr.) 95.958 117.872

34 .5  Operationelle leasingaftaler i leasingtagers årsregnskab
Hvis en leasingaftale klassificeres som en operationel leasingaftale, omkost-
ningsføres leasingydelser i resultatopgørelsen lineært over leasingperio-
den, medmindre en anden systematisk metode vil være mere retvisende. 
For mange operationelle leasingaftaler vil dette svare til de faktiske leasing-
ydelser i henhold til leasingaftalen. 

Variable leasingydelser, jf. ovenfor, indgår ikke i minimumsleasingydelserne 
og skal derfor omkostningsføres i takt med afholdelsen. En omsætningsbe-
stemt husleje udgiftstføres således i den periode, som omkostningen ved-
rører.

I praksis ses dog en række eksempler på, at der i forbindelse med indgåelse 
af operationelle leasingaftaler betales et større beløb som en forudbetalt 
leasingydelse. Et sådant beløb indregnes ved første indregning i balancen 
som en periodeafgrænsningspost, der efterfølgende omkostningsføres i 
resultatopgørelsen over leasingaftalens løbetid. Tilsva rende gælder, hvis 
en virksomhed indgår en operationel leasing aftale, fx en huslejeaftale, hvor 
udlejer eksempelvis som incitament for indgåelse af leasingaftalen yder en 
periode med gratis husleje eller en periode med nedsat husleje. I sådanne 
situationer skal aftalens samlede husleje periodiseres som udgangspunkt 
med en lineær omkostning over den faktiske lejeperiode. 

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

Hovedreglen for  
operationelle  
leasingaftaler

Variable leasingydelser

Knækydelser eller 
 ydelsesfrie perioder



Kapitel 34 Leasing – IAS 17 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 685

Udgangspunktet med lineær indregning af operationelle leasingydelser kan 
alene fraviges, hvis et andet systematisk grundlag bedre afspejler forbruget 
af det leasede aktiv.

Periodeafgrænsnings poster under aktiver og forpligtelser anvendes til ind-
regning af forudbetalte omkostninger eller forudindbetalte indtægter, så 
der sikres en lineær indregning af leasingydelserne i resultatopgørelsen 
over leasingperioden. 

Ligeledes fra praksis ses, at der i forbindelse med indgåelse af nye leasing-
aftaler ofte tilbydes leasingtager en kontant engangsbetaling. Engangsbe-
talingen sker som et incitament for indgåelse af kontrakten og er ofte ikke 
forbundet med yderligere krav eller betingelser. 

Efter EY’s opfattelse er engangsbetalingen og lejekontrakten i regnskabs-
mæssig henseende sammenhængende transaktioner, hvor engangsbeta-
lingen isoleret set er uden forretningsmæssig substans og derfor relaterer 
sig til den leasingaftale, som indgås samtidigt. 

Engangsbetalingerne skal derfor efter EY’s opfattelse periodiseres over 
leasingaftalens løbetid. Fra modtagelse af engangsbetaling finder sted og 
frem til indregning i resultatopgørelsen udgør engangsbetalingen en perio-
deafgrænsningspost under forpligtelser i balancen.

En række leasingselskaber tilbyder i visse tilfælde i forbindelse med indgå-
else af nye leasingaftaler dels, at virksomheden kan tilbage levere gammelt 
leasingudstyr mod levering af nyt leasingudstyr, og dels tilbud om at refi-
nansiere eventuelle resterende leasingydelser på det gamle udstyr ind i de 
fremtidige leasingydelser på det nye udstyr.

Regnskabsmæssigt skal en sådan aftale anses som et ophør af den eksiste-
rende leasingaftale og samtidig indgåelse af ny leasingaftale. I forbindelse 
med ophør af den eksisterende leasingaftale og tilbagelevering af gammelt 
udstyr konstateres en tabsgivende aftale, jf. omtale i afsnit 26.6 Særligt om 
tabsgivende kontrakter.

Præsentation og oplysninger
Resterende operationelle leasingforpligtelser på balancetidspunktet skal 
oplyses i noterne under økonomiske forpligtelser. 

 Noten vedrørende økonomiske forpligtelser kan illustreres således:
Økonomiske forpligtelser

t.kr. 2021 2020

Leasingforpligtelser (operationel leasing) forfalder 
inden for 5 år opgjort i nutidsværdi med i alt 26.712 18.795

Kontantbetalinger ved 
kontraktindgåelse

Som vi ser det

Refinansiering af 
 leasinggæld ved  indgåelse 
af ny  leasingaftale

§ 64

EKSEMPEL 
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Loven giver ingen anvisninger på, om operationelle leasingforpligtelser skal 
oplyses som nominelle resterende ydelser eller til nutidsværdi. Det er de 
fremtidige minimumsleasingydelser, der skal oplyses, det vil sige ekskl. ser-
viceomkostninger.

34 .6 Finansielle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab
En leasinggiver skal indregne finansielle leasingaftaler i balancen som et til-
godehavende, svarende til netto inve ste ringen (nutidsværdien af brutto-
investeringen) i leasingaftalen. Netto investeringen er nutidsværdien af lea-
singaftalens betalingsstrømme inkl. garanteret restværdi med tillæg af en 
anslået ikke-garanteret restværdi af aktivet ved udløb af leasingaftalen. 
Ved beregningen af nutidsværdien anvendes den implicitte rente i leasing-
aftalen. 

Nettoinvesteringen kan derfor være større eller mindre end den regnskabs-
mæssige værdi af aktivet. I givet fald indregnes en gevinst/tab (netto) i 
resultatopgørelsen i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen. Gevinst/
tab indregnes som hovedregel i samme regnskabspost i resultatopgørel-
sen, hvor virksomheden sædvanligvis indregner gevinster og tab ved salg 
af tilsvarende aktiver. I praksis bliver det ofte indregnet under andre drifts-
indtægter eller andre driftsomkostninger.

Er leasinggiver producent eller forhandler af de leasede aktiver, skal lea-
singgiver indregne årets salgsavance eller tab i resultatopgørelsen i over-
ensstemmelse med virksomhedens regnskabspraksis for direkte salg, dvs. 
under nettoomsætning og den omkostningspost, som anvendes for vare-
forbrug. Salget skal i disse tilfælde præsenteres brutto i resultatopgørelsen. 

Hvis der tilbydes kunstigt lave rentesatser, skal salgsavancen reduceres til 
den avance, der ville være opnået, hvis en sædvanlig markeds rente havde 
været an vendt. 

Direkte omkostninger ved leasingaftalens indgåelse indregnes i resul tat  -
opgørelsen.

Modtagne leasingydelser i løbet af leasingaftalens løbetid indregnes dels 
som afdrag på leasing tilgode ha vendet og dels som finansielle indtægter.

Ved indregning af finansielle indtægter skal disse alloke res til regnskabs-
årene i leasingperioden og afspejle et konstant periodisk afkast af leasing-
givers udestående nettoinvestering i leasingaftalen. 

Skøn over ikke-garanterede restværdier, anvendt ved beregningen af lea-
singgivers bruttoinvestering i leasing aftalen, skal perio disk vurderes for 
værdiforringelse. Hvis der er sket en reduktion af den skønnede ikke-garan-
terede rest værdi, skal allokeringen af indtægter i den resterende leasing-

Gevinst/tab ved indgåelse 
af finansiel leasingaftale 
indregnes i resultat-
opgørelsen

Producent eller  forhandler
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periode revurderes, og en eventuel værdiforringelse i forhold til det indreg-
nede leasingtilgodehavende indregnes straks i resultatopgørelsen. 

Loven stiller ingen specifikke krav til præsentation og oplysninger i leasing-
givers årsregnskab. IAS 17 stiller særlige krav til oplysninger i noterne i lea-
singgivers årsregnskab. For yderligere inspiration henvises hertil.

34 .7 Operationelle leasingaftaler i leasinggivers årsregnskab
Leasinggiver skal præsentere leasingaktiver, der indgår i operationelle lea-
singaftaler, som ethvert andet aktiv, der ejes af virksomheden, dvs. typisk 
som et materielt aktiv (udlejningsaktiv).

Indregning og måling af leasede aktiver skal foretages efter samme regn-
skabspraksis som øvrige tilsvarende materielle aktiver, der besiddes af 
virksom heden. 

Direkte omkostninger, der afholdes i forbindelse med indgåelse af en lea-
singaftale, indregnes som en del af kostprisen på det leasede aktiv og skal 
derfor ikke omkostningsføres straks. Direkte omkostninger skal dog amor-
tiseres over leasingaftalens forventede løbetid, hvilket ikke nødvendigvis 
svarer til det leasede aktivs økonomiske levetid. Dette skyldes, at det lea-
sede aktiv kan udlejes flere gange i løbet af aktivets økonomiske levetid.

Ved fastlæggelse af afskrivningsperiode for et udlejningsaktiv, skal der 
tages højde for forventet slitage og forventet restværdi ved leasingaftalens 
udløb m.v.

Leasingindtægter fra operationelle leasingaftaler skal som hovedregel ind-
regnes i resultatopgørelsen lineært over leasingperioden. 

Driftsomkostninger, der løbende afholdes til frembringelse af leasing-
indtægter, her under afskrivninger, indregnes i resultatopgørelsen.

Loven stiller ingen specifikke krav til præsentation og oplysninger i leasing-
givers årsregnskab. IAS 17 stiller særlige krav til oplysninger i noterne i lea-
singgivers regnskab. For yderligere inspiration henvises hertil.

34 .8 Sale and lease back-transaktioner
En sale and lease back-transaktion indebærer et juridisk salg af et aktiv og 
efterfølgende tilbageleasing af samme aktiv til sælger. Den fremtidige lea-
sing ydelse og salgsprisen er normalt indbyrdes af hæn  gige, idet de typisk 
aftales under et. Den regn skabs mæssige behandling af en sale and lease 
back-transaktion afhænger af klassifikationen af den pågældende leasing-
aftale som finansiel eller operationel.

Præsentation og  oplysning 

Direkte omkostninger 

Præsentation og  oplysning 
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For regnskabsklasse B-virksomheder vil klassifikationen som finansiel eller 
operationel sale and lease back-aftale stadig være af stor betydning for den 
regnskabsmæssige behandling. Der henvises til omtale herom nedenfor. 

Finansielle sale and lease back-aftaler
En finansiel sale and lease back-transaktion skal regnskabsmæssigt anses 
som optagelse af lån med sikkerhed i de pågældende aktiver.

Selvom der gennemføres et juridisk ejerskifte, er der efter EY’s opfattelse 
ikke nødvendigvis sket overgang af de væsentligste fordele og risici, der er 
tilknyttet aktivet i en finansiel sale and lease back. Aktivet er derfor i regn-
skabsmæssig forstand ikke solgt. Det beløb, som modtages fra leasinggiver 
i forbindelse med transaktionen, indregnes som en leasingforpligtelse, der 
afdrages og forrentes i overensstemmelse med den indgåede leasingaftale. 
Den regnskabsmæssige værdi af det nu leasede aktiv forbliver også beløbs-
mæssigt uændret i balancen og behandles fortsat efter den hidtidige regn-
skabspraksis. 

Afviger vilkårene for en sale and lease back-transaktion væsentligt fra de 
vilkår, som en uafhængig modpart normalt ville acceptere, er sådanne vil-
kår udtryk for en udveksling af rettigheder eller fordele. Sådanne vilkår kan 
omfatte renter og andre lånebetingelser mellem leasingtager og leasing-
giver. Hvis aftalens vilkår afviger fra markedsbaserede vilkår, skal der fore-
tages korrektion af leasingydelsen og tilsvarende regulering af den indreg-
nede leasingforpligtelse.

Opnås der ved sale and lease back-transaktionen en forpligtelse/lån, der er 
mindre end aktivets regnskabsmæssige værdi, vil der ikke alene af denne 
grund være behov for ned skriv ning af det leasede aktiv til en lavere genind-
vindingsværdi. Forholdet kan dog være en indikation på et nedskrivningsbe-
hov, jf. afsnit 24.4 Indikationer på værdiforringelser.

Som tidligere omtalt skal virksomheder i regnskabsklasse B ikke ubetinget 
indregne finansielt leasede aktiver i balancen, medmindre den manglende 
indregning af finansielt leasede aktiver i årsregnskabet ikke understøtter et 
retvisende billede. Loven har ingen specifikke bestemmelser om håndtering 
af en finansiel sale and lease back-transaktion for regnskabsklasse B-virk-
somheder, der vælger ikke at indregne finansielle leasingaftaler i balancen. 

Efter EY’s opfattelse kan aktivsalget i en finansiel sale and lease back-aftale 
for en regnskabsklasse B-virksomhed ikke indregnes som en indtægt i resul-
tatopgørelsen, men analogt til bestemmelserne for finansielle sale and 
lease back-aftaler, jf. ovenfor, skal en eventuel avance indregnes i balancen 
og indtægtsføres over den fremtidige leasingperiode som en reduktion af 
de fremtidige leasing ydelser. 

Som vi ser det

Finansiel sale and lease 
back for regnskabsklasse 
B-virksomheder

Som vi ser det
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Operationelle sale and lease back-aftaler
Den regnskabsmæssige behandling af en operationel sale and lease back- 
transaktion afhænger bl.a. af, om salgsprisen svarer til aktivets dagsværdi, 
men også om der er indbyrdes afhængighed mellem salgspris og de aftalte 
fremtidige leasingydelser. Nedenfor er de forskellige scenarier beskrevet 
med beregningseksempler. 

Hvis en operationel sale and lease back-transaktion er aftalt til dagsværdi, 
skal eventuel gevinst eller tab ind regnes straks i resultatopgørelsen, da der 
i realiteten er foretaget et salg af et aktiv, hvor de væsentligste fordele og 
risici, knyttet til det leasede aktiv, er overgået til leasinggiver. 

 Hvis salgsværdi svarer til dagsværdi ved operationel sale and lease 
back-aftale, og de aftalte leasingydelser er på sædvanlige markeds-
mæssige vilkår:

Regnskabsmæssig værdi 5,0 mio. kr.

Dagsværdi/salgsværdi 7,5 mio. kr.

Regnskabsmæssig gevinst, der  
indregnes i resultat opgørelsen 2,5 mio. kr.

Leasingperiode 5 år

Leasingydelse pr. år 1,6 mio. kr.

mio . kr . År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Resultatpåvirkning

Operationel 
leasing ydelse

-1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6

Gevinst ved salg 
af aktiver

    2,5       0       0       0       0

    0,9     -1,6     -1,6     -1,6     -1,6

Er aktivets dagsværdi i en operationel sale and lease back-transaktion 
lavere end aktivets regnskabsmæssige værdi, skal et tab, svarende til for-
skellen mellem den regn skabs mæssige værdi og dagsværdien, indregnes 
straks i resultat  opgørelsen. Tabet er i den forbindelse udtryk for en værdi-
forringelse af aktivet.

Hvis salgsprisen er lavere end aktivets dagsværdi, skal eventuel gevinst 
eller tab opgjort som dagsværdi fratrukket den regnskabsmæssig værdi 
indregnes straks i resultatopgørelsen, medmindre tabet kompenseres via 
lavere fremtidige leasing ydelser. I så danne til fælde skal tabet indregnes 
som periodeafgrænsningsposter og amor tiseres i forhold til leasing-
ydelserne over den periode, hvor aktivet forventes anvendt. 

Salgsværdi er lig   
aktivets dagsværdi

EKSEMPEL 

Salgspris lavere end  
aktivets dagsværdi
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 Salgsværdi mindre end dagsværdi i en operationel sale and lease 
back-aftale:

Regnskabsmæssig værdi 5,0 mio. kr.

Dagsværdi 8,0 mio. kr.

Salgsværdi 7,5 mio. kr.

Forskel dagsværdi og salgsværdi -0,5 mio. kr.

Regnskabsmæssig gevinst 2,5 mio. kr.

Leasingperiode 5 år

Leasingydelse pr. år 1,5 mio. kr.

mio . kr . År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Resultatpåvirkning

Leasingydelse -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Forøgelse 
 leasingydelse -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Gevinst ved salg 
af aktiver     3,0     0,0     0,0     0,0     0,0

    1,4      -1,6      -1,6      -1,6      -1,6

Periodiseret under aktiver i balancen

Periodiseret tab 
på sale and  
lease back     0,4     0,3     0,2     0,1     0,0

Overstiger salgssummen aktivets dagsværdi, skal det overstigende beløb, 
hvor med dagsværdien overstiges, indregnes som en udskudt indtægt, der 
amortiseres over perioden, hvor aktivet for ventes anvendt. 

 Salgssum større end dagsværdi ved operationel sale and lease 
back-aftale:

Regnskabsmæssig værdi 5,0 mio. kr.

Dagsværdi 7,0 mio. kr.

Salgsværdi 7,5 mio. kr.

Forskel dagsværdi og salgsværdi +0,5 mio. kr.

Regnskabsmæssig gevinst 2,0 mio. kr.

Leasingperiode 5 år

Leasingydelse pr. år 1,7 mio. kr.

EKSEMPEL 

Salgssum højere end  
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mio . kr . År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Resultatpåvirkning

Operationel 
 leasingydelse -1,7 -1,7 -1,7 -1,7 -1,7

Reduktion 
 leasingydelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Gevinst ved salg  
af  aktiver     2,0     0,0     0,0     0,0     0,0

    0,4      -1,6      -1,6      -1,6      -1,6

Periodiseret under  forpligtelser i balancen

Periodiseret 
gevinst på sale 
and lease back     0,4     0,3     0,2     0,1     0,0

For virksomheder i regnskabsklasse B vil ovenstående bestemmelser også 
finde anvendelse i en operationel sale and lease back-trans aktion.

Oplysningskravene til leasingtagere og leasinggivere finder også anven-
delse på sale and lease back-transaktioner. Kravet om beskrivelse af 
væsent lige leasingaftaler medfører oplysning om enkeltstående eller usæd-
vanlige kontraktbestemmelser eller vilkår for sale and lease back-transakti-
oner.

Operationel sale and lease 
back for regnskabsklasse 
B-virksomheder

Præsentation og  oplysning 
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Kapitel 34A  
Leasing – IFRS 16

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C

mellem
C

stor D

Krav om indregning af  
alle leasingaftaler i balancen, 
hvis IFRS 16 er valgt

Ja

Mulighed for at udeholde 
korte leasingaftaler og  
leasingaftaler med lav værdi 
fra indregning i balancen 

Ja

Loven giver mulighed for at anvende IFRS 16 Leases til fortolkning af regnskabsmæssig behandling af 
leasingaftaler. Dette blev muligt ved en ændring af loven, der blev vedtaget i december 2018. Imple-
mentering af ændringsloven kan ske med virkning for regnskabsår, der slutter 31. december 2018 eller 
senere. 

Ved anvendelse af IFRS 16 til fortolkning skal alle leasingaftaler (uanset regnskabsklasse) som udgangs-
punkt indregnes i balancen. Leasingaftaler skal behandles som tilsvarende erhvervede aktiver.   
 

34A .1 Fortolkningsbidrag
Loven indeholder ingen specifikke regler om regnskabsmæssig behandling 
af leasingaftaler. Loven tillader anvendelse af såvel den hidtidige regn-
skabsstandard, IAS 17 Leases, og den nye regnskabsstandard, IFRS 16.

Dette kapitel omhandler alene den regnskabsmæssige behandling af lea-
singaftaler efter IFRS 16. For yderligere omtale af IAS 17 til fortolkning af 
lovens rammebestemmelser henvises til kapitel 34 Leasing – IAS 17. 

Valg mellem IFRS 16 eller IAS 17 til fortolkning er et valg af anvendt regn-
skabspraksis. Det skal derfor klart fremgå af anvendt regnskabspraksis, 
hvilken standard der anvendes til fortolkning af lovens bestemmelser. Det 
er også vigtigt, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis tilpasses dette 
valg af regnskabspraksis. 

Hvis IFRS 16 anvendes, skal det fremgå, hvilke praktiske undtagelser i 
IFRS 16 virksomheden har valgt at anvende, fx om leasing af aktiver med en 
lav værdi, og om kortvarige leasingaftaler omkostningsføres eller indreg-
nes i balancen. Herunder skal størrelsen af udeholdte leasingforpligtelser 

Valg af IFRS 16 er et valg 
af regnskabspraksis

Praktiske undtagelser skal 
oplyses
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oplyses. Det skal ligeledes oplyses, om ikke-leasingelementer (service-ele-
menter)  indregnes i leasingforpligtelserne.

Hvis IFRS 16 vælges som fortolkningsgrundlag, skal denne standard anven-
des på alle virksomhedens leasingaftaler. Det er ikke muligt at anvende 
IFRS 16 på visse typer af leasingaftaler og IAS 17 på andre typer af leasing-
aftaler.

IFRS 16 kan implementeres med fuld tilbagevirkende kraft, hvilket dog med-
fører et stort administrativt arbejde. Derfor indeholder IFRS 16 også en 
række mere lempelige overgangsregler, der tillader, at standarden ikke 
implementeres med fuld tilbagevirkende kraft, men kan implementeres 
alene med delvis tilbagevirkende kraft fra overgangsdatoen (modificeret til-
bagevirkende kraft). Anvendelse af denne metode betyder, at leasingakti-
ver og leasingforpligtelser samt en eventuel akkumuleret effekt på primo-
egenkapitalen indregnes primo overgangsåret, og at sammenligningstal for 
tidligere regnskabsår ikke tilpasses. Ligeledes tillades ved implementering 
af IFRS 16, at de mere lempelige overgangsregler (transition rules), der fin-
des i IFRS 16, også finder anvendelse under loven. For yderligere omtale af 
disse henvises til standarden.

Erhvervsstyrelsen har på konkret forespørgsel tilkendegivet, at de lempe-
lige overgangsregler ved førstegangsanvendelse af IFRS 16 ligeledes kan 
anvendes senere ved ændring af regnskabspraksis på leasingaftaler fra 
IAS 17 til IFRS 16.

Virksomheder, der vælger at anvende IFRS 16 som fortolkningsgrundlag, 
skal være opmærksom på, at lovgiver samtidig kræver, at IFRS 15 Revenue 
from Contracts with Customers er valgt som regnskabspraksis for indreg-
ning af omsætning. Dette skyldes, at der findes visse indbyrdes sammen-
hænge mellem IFRS 15 og IFRS 16, særligt for subleasing og sale and lease 
back-transaktioner. 

34A .2  Definitioner og centrale begreber
Leasinggivere og leasingtagere anvender generelt de samme begreber i 
forbindelse med identifikation, indregning og måling af leasingaftaler. 
Nedenfor er de væsentligste definitioner og centrale begreber beskrevet 
nærmere.

En kontrakt, eller en del af en kontrakt, ved hvilken brugsretten til et identi-
ficerbart aktiv overdrages i en periode mod betaling af vederlag.

Kunder og leverandører afgør, om en kontrakt udgør eller indeholder en 
leasingaftale på aftalens indgåelsesdato. Aftalens indgåelsesdato er datoen 
for leasingaftalen eller datoen for parternes indgåelse af en forpligtelse til 
at opfylde de væsentligste aftalevilkår og -betingelser, alt efter hvilken dato 
der kommer først.

Overgangslempelser ved 
førstegangsanvendelse

Valg af IFRS 16 kræver 
også valg af IFRS 15 som 
fortolkningsgrundlag

Leasingaftale

Aftalens indgåelsesdato
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Leasingaftalens startdato er det tidspunkt, hvor leasinggiver gør et under-
liggende aktiv disponibelt til brug for leasingtager. Med det underliggende 
aktiv menes det aktiv, som er genstand for leasing. I enkelte tilfælde kan lea-
singaftalens startdato ligge før den i leasingaftalen anførte dato. 

 Et typisk eksempel herpå er, når lejede lokaler ændres af leasingta-
ger, før lokalerne tages i brug. Hvis en leasingtager overtager kon-
trollen over et underliggende aktiv, før det tages i brug, og/eller lea-
singydelser afholdes, vil leasingaftalens startdato ligge før et even-
tuelt andet starttidspunkt, der er anført i aftalen. 

Tidspunktet for, hvornår leasingydelserne starter, er således ikke afgø-
rende for leasingaftalens startdato. Leasingtager indregner leasingforplig-
telsen og brugsretsaktivet på leasingaftalens startdato, mens leasinggiver 
på samme tidspunkt indregner “nettoinvesteringen” i leasingaftalen (for fi-
nansielle leasingaftaler). 

Leasingperioden begynder ved leasingaftalens startdato, og varigheden 
vurderes på samme tidspunkt som værende den aftalte uopsigelige leasing-
periode med tillæg af:
• Perioder omfattet af en option på forlængelse, hvis leasingtager med 

rimelig sikkerhed vil udnytte en sådan option.
• Perioder omfattet af en option på opsigelse, hvis leasingtager med 

rimelig sikkerhed ikke vil udnytte en sådan option.

Begrebet med rimelig sikkerhed, der også blev anvendt i IAS 17, anses 
generelt som en relativ høj tærskel.

Købsoptioner behandles på samme måde som optioner på forlængelse og 
optioner på opsigelse. En mulighed for at købe et underliggende aktiv min-
der økonomisk set om muligheden for at forlænge leasingaftalen, svarende 
til den resterende økonomiske levetid på det underliggende aktiv.

Når man vurderer, hvorvidt leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte 
optioner på forlængelse, købsoptioner eller ikke vil udøve optioner på opsi-
gelse, skal leasingtager vurdere alle relevante faktorer, som giver leasing-
tager økonomiske incitamenter til at udnytte optionerne. De faktorer, som 
vurderes, kan omfatte faktorer relateret til aftalen, aktiverne, virksomhe-
den og markedet, herunder:
• Forekomsten af en købsoption eller en option på forlængelse, og hvor-

dan disse rettigheder er prissat (fast pris, rabatpris).
• Forekomsten af en option på opsigelse, betaling ved opsigelse eller ikke-

fornyelse (”non-renewal”) og økonomiske konsekvenser ved ikke at 
videreføre leasingaftalen.

• Betingede betalinger knyttet til restværdigarantier og andre variable 
leasingydelser.

Leasingaftalens startdato

EKSEMPEL 

Leasingperiode

Købsoptioner

Vurdering af leasing-
perioden og købsoptioner
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• Omkostninger forbundet med returnering af aktivet i en tilstand speci-
ficeret i kontrakten eller til en specificeret lokation.

• Betydelige tilpasninger (fx indretning af lejede lokaler, installationsom-
kostninger eller flytteomkostninger).

• Vigtigheden af det leasede aktiv for leasingtagers virksomhed ved at 
vurdere potentielle afbrydelser i produktionsprocessen, herunder om 
aktiver er specialtilpasset, og hvilke tilgængelige alternativer der fin-
des.

• En subleasingperiode, som overstiger den uopsigelige periode i hoved-
leasingaftalen (fx en subleasingaftale på syv år, mens hovedleasingaf-
talen løber i fem år med option på forlængelse på to år).

Jo længere tid, der går fra leasingaftalens startdato til tidspunktet for en 
mulig udnyttelse af optioner, desto vanskeligere kan det være at vurdere, 
hvorvidt leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte optionen. Eksem-
pelvis kan det være vanskeligt at forudse, hvorvidt leasingtager har behov 
for det leasede aktiv, jo længere ud i fremtiden optionens udnyttelsestids-
punkt ligger. Et andet eksempel kan være leasing af et højteknologisk aktiv. 
Den fremtidige værdi af et sådant aktiv er mere usikker end en fuldt udlejet 
kontorbygning i et populært område.

Jo længere ude i fremtiden optionens udnyttelsestidspunkt ligger, desto 
lavere skal optionskursen være i forhold til den skønnede dagsværdi, for at 
det skal være rimelig sikkert, at leasingtager vil udnytte optionen. Forskel-
len mellem udnyttelseskursen og den skønnede fremtidige dagsværdi af et 
aktiv, som er genstand for betydelige værdiændringer, bør også være 
større, end den ville være i et tilfælde med et aktiv med en relativt stabil 
værdi.

En kunstig kort leasingperiode for væsentlige aktiver som fx et hovedkon-
tor, distributionsnet, produktionsbygning eller lignende kan give leasingta-
ger et betydeligt økonomisk incitament til at udnytte en option på at købe 
aktivet eller forlænge leasingaftalen. Dette kan underbygges ved betydnin-
gen af det underliggende aktiv for leasingtagers virksomhed, og hvorvidt 
leasingtager ikke ville have indgået en sådan leasingaftale, hvis muligheden 
for forlængelse eller køb ikke havde været til stede.

Ved fastsættelse af leasingperioden og vurdering af den uopsigelige lea-
singperiode skal en virksomhed anvende definitionen på en leasingaftale og 
fastsætte den periode, hvori leasingperioden er retsgyldig — “enforceable”. 
En leasingaftale er ikke længere retsgyldig, når leasingtager og leasinggi-
ver begge har ret til at opsige leasingaftalen uden den anden parts tilladelse 
mod kun at betale en ubetydelig bod. 

De uopsigelige perioder (for leasingtagere og leasinggivere) i aftaler, som 
opfylder definitionen på en leasingaftale, anses som en del af leasingperio-
den. Hvis kun leasinggiver har ret til at opsige en leasingaftale, indregnes 

Opsigelige leasingaftaler

Uopsigelige perioder
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den periode, som er omfattet af optionen på opsigelse af leasingaftalen, i 
den uopsigelige periode af leasingaftalen. Hvis kun leasingtager har ret til 
at opsige en leasingaftale, betragtes denne ret som en option på opsigelse 
af leasingaftalen, som vurderes ved fastsættelse af leasingperioden. 

Det har været drøftet, om fortolkningen af en ubetydelig bod skal begræn-
ses til at omfatte en bod, som skal betales kontant ved udnyttelse af opsi-
gelsesoptionen, eller om fortolkningen skal være bredere og også skal 
omfatte et manglende økonomisk incitament hos enten leasingtager eller 
leasinggiver til at udnytte optionen. IFRS 16 kræver, at alle relevante fakto-
rer tages i betragtning ved vurdering af, om en leasingaftales opsigelsesop-
tion forventes at blive udnyttet. Det forudsættes derfor, at vurderingen 
også skal omfatte manglende økonomiske incitamenter hos begge parter. 
Manglende økonomisk incitament hos leasingtager kan fx omfatte omkost-
ninger til fraflytning og nedtagning af indretning af lejede lokaler. 

Efter leasingperiodens begyndelse skal leasingtager løbende vurdere, 
hvorvidt der foreligger ændringer, som ændrer på leasingperioden. Lea-
singtager skal revurdere leasingperioden, hvis der indtræffer en væsentlig 
begivenhed eller en væsentlig ændring i forhold, som:
• Er under leasingtagers kontrol
• Har betydning for, hvorvidt leasingtager med rimelig sikkerhed vil 

udnytte en option, eller ikke vil udnytte optioner på forlængelse eller 
opsigelse.

Eksempler på væsentlige begivenheder eller forhold, som er under leasing-
tagers kontrol kan være, at leasingtager udfører forbedringer på det under-
liggende aktiv, som vil få en betydelig økonomisk værdi for leasingtager på 
det tidspunkt, hvor optionen på forlængelse kan udnyttes. Et andet eksem-
pel kan være, at leasingtager subleaser det underliggende aktiv i en peri-
ode, som rækker ud over tidspunktet for udnyttelse af optionen.

Ændringer i markedsbestemte forhold er uden for leasingtagers kontrol og 
medfører derfor ikke krav om en revurdering af leasingperioden.

Leasingtager skal revurdere leasingperioden, hvis denne udnytter en 
option, som tidligere var vurderet med rimelig sikkerhed til ikke at ville blive 
udnyttet, eller beslutter ikke at udnytte en option, som tidligere var vurde-
ret med rimelig sikkerhed ville blive udnyttet.

En leasinggiver skal revurdere leasingperioden for at tage hensyn til en lea-
singtagers udnyttelse af optionen på forlængelse eller opsigelse, eller køb 
af det underliggende aktiv.

Ubetydelig bod

Revurdering af leasing-
perioden og optioner –  
leasingtager

Revurdering af leasing-
perioden og optioner  
– leasinggiver



Kapitel 34A Leasing – IFRS 16 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 697

Leasingydelser er ydelser fra en leasingtager til leasinggiver for brugsret-
ten til et underliggende aktiv i leasingperioden. Leasingydelser inkluderer 
følgende beløb:
• Faste leasingydelser (herunder leasingydelser som i substansen er 

faste) med fradrag af eventuelle leasingincitamenter fra leasinggiver.
• Variable leasingydelser, som afhænger af et indeks eller en sats.
• Udnyttelseskursen for en købsoption, hvis leasingtager med rimelig sik-

kerhed vil udnytte en sådan option.
• Betaling af bod for opsigelse af leasingaftalen, hvis leasingperioden 

afspejler, at leasingtager vil udnytte en option på at opsige leasingafta-
len.

• Betalinger, som leasingtager forventer at skulle afholde i henhold til 
restværdigarantier (kun leasingtager).

• Restværdigarantier stillet over for leasinggiver af leasingtager, en 
nærtstående part til leasingtager eller en tredjepart, som ikke er tilknyt-
tet leasinggiver, og som økonomisk er i stand til at indfri forpligtelserne 
i henhold til restværdigarantien (kun leasinggiver).

Nogle leasingaftaler indeholder ydelser, som er omtalt som variable, eller 
kan synes at indeholde et variabelt element, men som i realiteten er faste 
ydelser, fordi aftalevilkårene indebærer, at betaling af et fast beløb er nær-
mest uundgåeligt. Det kan fx være ydelser, som kun skal erlægges, hvis det 
underliggende aktiv fungerer som planlagt. Sådanne ydelser skal indgå i 
beløbet på leasingydelser ved leasingaftalens startdato og dermed i målin-
gen af brugsretsaktivet og leasingforpligtelsen. Variable leasingydelser, 
som i praksis antages at være rimelig faste, kan dog reelt set være variable 
og skal i så fald ikke medtages som faste leasingydelser.

Det gælder fx en “minimum” variabel omsætningsbaseret leasingydelse, 
hvor beregningsgrundlaget (den forventede omsætning) sættes så lavt i 
leasingaftalen, at en tilsvarende leasingydelse med rimelig sikkerhed skal 
betales. Den omsætningsbaserede leasingydelse vil, på trods af at den er 
minimum variabel stadig anses som værende variabel og skal derfor ikke 
medtages i de faste leasingydelser. 

Leasinggiver kan give leasingtager incitamenter til at indgå leasingaftalen, 
eksempelvis i form af et pengebeløb, dækning af leasingtagers omkostnin-
ger (fx flytteomkostninger), eller at leasinggiver overtager en eksisterende 
leasingaftale, som leasingtager har med en tredjepart.

Leasingincitamenter, som modtages eller vil blive modtaget, skal fratræk-
kes leasingydelserne. Dette reducerer den oprindelige måling af leasingfor-
pligtelsen og brugsretsaktivet på leasingaftalens startdato.

For leasinggiver bliver leasingincitamenter, som betales eller skal betales til 
leasingtager, også trukket fra i leasingydelserne og påvirker klassifikatio-
nen af leasingaftalen. For finansielle leasingaftaler vil leasingincitamenter, 

Leasingydelser

Leasingydelser, som i  
substansen er faste

Leasingincitamenter
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som skal betales af leasinggiver, reducere den regnskabsmæssige værdi af 
tilgodehavendet på leasingaftalens påbegyndelsesdato og dermed den 
oprindelige måling af leasinggivers nettoinvestering i leasingaftalen. Der-
med bliver salgsgevinsten eller -tabet ikke påvirket. For operationelle lea-
singaftaler vil leasinggiver periodisere omkostningen forbundet med lea-
singincitamenter over leasingperioden som en reduktion af leasingindtæg-
terne.

Variable leasingydelser, som afhænger af et indeks eller en sats, skal inklu-
deres i leasingydelserne og måles på baggrund af indekset eller satsen på 
målingstidspunktet (fx ved leasingaftalens første indregning). Leasingtager 
skal i efterfølgende perioder revurdere leasingforpligtelsen, hvis de frem-
tidige pengestrømme ændres, dvs. når ændringerne i et indeks eller en sats 
medfører ændringer i målingen af leasingydelsen. Derimod skal der ikke 
indarbejdes forventede fremtidige ændringer til et indeks eller en sats.

Hvis leasingtager med rimelig sikkerhed ønsker at udnytte en købsoption, 
medtages udnyttelseskursen for købsoptionen i leasingydelserne. Det vil 
sige, at leasingtager skal tage hensyn til udnyttelseskursen på købsoptioner 
i forhold til, hvornår en købsoption forventes udnyttet.

Hvis leasingtager med rimelig sikkerhed ikke vil opsige en leasingaftale, er 
leasingperioden fastsat under forudsætning af, at optionen på opsigelse 
ikke vil blive udnyttet, og en eventuel betaling af bod ved opsigelse medreg-
nes ikke i leasingydelserne. I modsat fald inkluderes en sådan opsigelses-
bod som leasingydelser. Vurderingen, af hvorvidt der skal inkluderes en 
opsigelsesbod i leasingydelserne, svarer til evalueringen af optioner på for-
længelse.

Leasingtager skal endvidere inkludere beløb i leasingydelsen, som forven-
tes at blive betalt til leasinggiver i henhold til restværdigarantier.

En leasingtager kan give leasinggiver en garanti om, at værdien af det 
underliggende aktiv, som skal returneres til leasinggiver ved leasingafta-
lens udløb, vil have en minimumrestværdi. Sådanne garantier er forpligtel-
ser, som kan håndhæves, og som leasingtager har påtaget sig på leasingaf-
talens indgåelsesdato. Usikkerhed forbundet med de økonomiske konse-
kvenser af leasingtagers garanti kan påvirke målingen af forpligtelsen, men 
ikke tilstedeværelsen af en forpligtelse.

Der er ikke specifikt angivet, hvor ofte leasingtager skal revurdere og opda-
tere skønnet over forventede betalinger i henhold til restværdigarantier. 
Det forventes, at virksomheden anvender skøn og fastsætter hyppigheden 
af sådanne revurderinger baseret på relevante fakta og omstændigheder.

Variable leasingydelser, 
som afhænger af et indeks 
eller en sats

Udnyttelseskursen for en 
købsoption

Bod ved opsigelse af  
leasingaftalen

Betalinger, som leasing-
tager forventer at skulle 
afholde i henhold til rest-
værdigarantier
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Det er ikke alle betalinger i henhold til leasingaftalen, der skal medtages i 
målingen af leasingforpligtelsen. Det gælder bl.a. variable leasingydelser, 
som ikke afhænger af et indeks eller en sats. Eksempler på variable ydelser, 
som ikke skal medgå, er de ydelser, som er baseret på resultater, fx ydelser 
baseret på en procentdel af omsætningen, eller som er baseret på anven-
delse af det underliggende aktiv som eksempelvis antal flytimer, antal pro-
ducerede enheder eller lignende.

Leasingydelser skal heller ikke inkludere ydelser knyttet til ikke-leasing-
elementer i en leasingaftale. Hvis leasingtager vælger at behandle leasing- 
og ikke-leasingelementer regnskabsmæssigt som ét samlet leasingele-
ment, skal ydelser for ikke-leasingelementer dog indgå i målingen af lea-
singforpligtelsen.

Udgangspunktet er, at den interne rente i leasingaftalen skal anvendes som 
diskonteringssats for både leasingtager og leasinggiver. 

Hvis en intern rente ikke kan fastsættes, skal leasingtagers marginale låne-
rente anvendes. Leasingtagers marginale lånerente er den rente, som lea-
singtager under lignende økonomiske rammer skulle betale for over en til-
svarende løbetid og mod en tilsvarende sikkerhed at låne de midler, som er 
nødvendige for at opnå et aktiv af en værdi, svarende til brugsretsaktivets.
For leasinggiver kan det være aktuelt at anvende en anden diskonterings-
sats end den interne rente i leasingaftalen, hvis denne ikke uden videre kan 
bestemmes i tilfælde af subleasing.

34A .3  Klassifikation af leasingaftaler
Vurdering af om en kontrakt indeholder en leasingaftale
En leasingaftale defineres som en kontrakt eller en del af en kontrakt, i hvil-
ken en brugsret til et identificeret aktiv overdrages i en periode mod beta-
ling af et vederlag. En virksomhed skal vurdere, hvorvidt en kontrakt inde-
holder en leasingaftale på kontraktens startdato.

Et identificeret aktiv kan også være en fysisk selvstændig del af et større 
aktiv. Som eksempel herpå kan nævnes en etage i en kontorbygning. På den 
anden side vil leasing af en kapacitet som fx en kapacitetsdel af et lysleder-
kabel ikke udgøre et identificeret aktiv. En undtagelse hertil er, når den lea-
sede kapacitet i det væsentlige repræsenterer hele det pågældende aktivs 
kapacitet, og dermed giver leasingtager retten til at opnå så godt som samt-
lige økonomiske fordele ved brugen af aktivet.

Selv om et aktiv er identificeret i kontrakten, vil det ikke være en leasing-
aftale, hvis leasinggiver ved kontraktens indgåelse har en ret til at udskifte 
aktivet med et andet aktiv i hele brugsperioden, forudsat at denne ret har 

Beløb, som ikke medtages i 
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substans. En leasinggivers ret til at udskifte et aktiv har kun substans, hvis 
begge følgende betingelser er opfyldt: 
• Leverandøren har en praktisk mulighed for at udskifte aktivet i hele lea-

singperioden. 
• Leverandøren vil drage økonomisk fordel af udskiftningen, dvs. at de 

økonomiske fordele ved at udskifte aktivet forventes at overstige de 
hermed forbundne omkostninger.

Retten til at kontrollere brugen af det identificerede aktiv 
En kontrakt formidler retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv 
over en periode, hvis leasingtager har:
• retten til at opnå så godt som alle økonomiske fordele ved brugen af det 

identificerede aktiv
• retten til at bestemme over brugen af det identificerede aktiv.

Hvis kunden kun har retten til at kontrollere brugen af et identificeret aktiv 
i en del af kontraktperioden, indeholder kontrakten en leasingaftale for 
denne periode.

En kunde kan opnå økonomiske fordele enten direkte eller indirekte. Økono-
miske fordele omfatter aktivets hovedprodukt og eventuelle biprodukter fra 
brugen (fx grønne certifikater), herunder pengestrømme herfra. Økonomi-
ske fordele omfatter også fordele, som kan opnås gennem forretnings-
mæssige transaktioner med en tredjepart, herunder fx subleasing. På den 
anden side vil økonomiske fordele, som opstår i forbindelse med opførelse 
eller ejerskab af et identificeret aktiv, ikke anses som økonomiske fordele 
ved brugen deraf, og der tages derfor ikke hensyn hertil i vurderingen af, 
hvorvidt kunden har ret til at opnå så godt som samtlige økonomiske for-
dele. Skattemæssig fradragsret for aktivet er et eksempel på de fordele, der 
ofte knytter sig til ejerskab, men som der ses bort fra ved vurderingen af, 
om kunden opnår så godt som samtlige af de fordele, som aktivet medfører.

For at kunne vurdere, hvorvidt kunden opnår så godt som samtlige økono-
miske fordele, skal virksomheden vurdere, hvilke fordele der opstår i forbin-
delse med kundens aftalte anvendelse. En ret, som udelukkende beskytter 
leverandørens interesser i det underliggende aktiv, er i sig selv ikke til hin-
der for, at kunden kan opnå så godt som samtlige økonomiske fordele. Dette 
kan fx være en begrænsning i det antal kilometer, en kunde kan køre med 
leverandørens bil. Hvis aftalen kræver, at kunden som vederlag skal betale 
leverandøren eller en anden part en del af de pengestrømme, der hidrører 
fra anvendelsen af aktivet, anses disse pengestrømme for at være en del af 
de økonomiske fordele, som kunden opnår ved brugen af aktivet. Et eksem-
pel kan være leje af butikslokaler, hvor kunden skal betale en omsætnings-
baseret husleje.

Så godt som alle  
økonomiske fordele
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Ud over at opnå så godt som samtlige økonomiske fordele fra brugen af 
aktivet skal kunden have retten til at bestemme over brugen. Kunden har 
ret til at bestemme over brugen af aktivet i følgende situationer:
• Kunden kan bestemme, hvordan og til hvilket formål aktivet bruges i 

hele brugsperioden.
• De relevante beslutninger om, hvordan og til hvilket formål aktivet bru-

ges, er taget på forhånd og et af de følgende kriterier er opfyldt:
- Kunden har retten til at drifte aktivet (eller til at bestemme, at andre 

skal drifte aktivet på en måde, som denne fastsætter) i hele brugs-
perioden, uden at leverandøren har retten til at ændre driftsmæs-
sige instrukser. 

- Kunden har udformet aktivet (eller bestemte dele heraf), så det på 
forhånd er bestemt, hvordan og til hvilket formål aktivet vil blive 
brugt i hele brugsperioden.

Har kunden udformet aktivet (eller bestemte dele heraf), så det på  
forhånd er bestemt, hvordan og til hvilket formål aktivet  

vil blive brugt i hele brugsperioden.

Kontrakten er eller indeholder en leasingaftale Kontrakten er ikke eller indeholder  
ikke en leasingaftale

Har kunden, leverandøren eller ingen af parterne retten til  
at dirigere, hvordan og til hvilket formål det underliggende aktiv  

anvendes gennem hele leasingperioden? 

Har kunden retten til at drifte aktivet gennem hele leasingperioden uden  
at leverandøren har retten til at ændre driftsmæssige instrukser? 

Har kunden rettigheder til at opnå i det væsentligste alle økonomiske fordele  
fra brugen af det underliggende aktiv gennem hele leasingperioden? 

Ja

Ja

Ja

Kunde

Ja

Ingen af parterne

Nej

Nej

Nej

Nej

Leverandør

Er der et identificeret aktiv? 

I en leasingaftale, som gælder retten til at bruge flere aktiver (fx en bygning 
og udstyr), anses retten til at bruge hvert enkelt aktiv som separate leasing-
elementer at være opfyldt, hvis følgende to kriterier gør sig gældende:
• Leasingtager har fordel ved brugen af aktivet alene eller sammen med 

andre ressourcer, som er umiddelbart tilgængelige for leasingtager.
• Aktivet er ikke i nævneværdig grad afhængigt af eller nært forbundet 

med andre aktiver i aftalen.

Retten til at bestemme 
over brugen af aktivet

Identifikation og opdeling 
af leasingelementer i en 
leasingaftale
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Hvis et eller flere af disse kriterier ikke er opfyldt, skal retten til at bruge 
flere aktiver anses for at udgøre et enkelt leasingelement, der skal vurderes 
samlet.

Identifikation og allokering af leasing og ikkeleasingelementer i en 
leasingaftale
Mange leasingaftaler indeholder både et leasingelement og en aftale om 
køb eller salg af andre varer og tjenesteydelser (ikke-leasingelementer). 
Elementer, som ikke er leasingelementer, skal regnskabsmæssigt udskilles 
og behandles i overensstemmelse med den relevante standard. Undtaget 
herfra er, når leasingtager vælger den praktiske undtagelse, som beskrives 
nedenfor. Et eksempel på ikke-leasingelementer, som typisk indgår i lea-
singaftaler, er service og vedligeholdelse.

Nogle leasingaftaler kan indeholde elementer, som ikke vedrører overdra-
gelsen af varer og tjenesteydelser fra leasinggiver til leasingtager. Dette 
kan fx være afgifter eller administrationsomkostninger, som leasinggiver 
pålægger leasingtager. Sådanne elementer anses hverken som leasing-
elementer eller ikke-leasingelementer, men skal fordeles på alle de identifi-
cerede elementer i leasingaftalen.

Som en praktisk undtagelse gives mulighed for, at leasingtagere for hver 
kategori af underliggende aktiver kan vælge ikke at udskille ikke-leasing-
elementer. Hvis man vælger at anvende denne undtagelse, skal hele kon-
traktvederlaget allokeres til leasingelementerne, og man vil således få en 
større leasingforpligtelse og et større brugsretsaktiv i balancen, end hvis 
man vælger at udskille serviceelementet. Det er væsentligt at bemærke, at 
anvendelse af denne undtagelse vil betyde, at der regnskabsmæssigt åbnes 
op for at behandle flere leasingelementer som ét leasingelement.

Fastsættelse og allokering af vederlaget i aftalen
Leasingtagere skal allokere vederlaget i aftalen til leasing- og ikke-leasing-
elementer baseret på tilgængelige relative isolerede salgspriser (prisen, 
som en kunde ville have købt et element i aftalen til separat). Hvis isolerede 
salgspriser ikke er tilgængelige, skal leasingtager foretage et skøn over pri-
sen med udgangspunkt i tilgængelige oplysninger. 

Leasinggivere skal allokere vederlaget i aftalen på leasing- og ikke-leasing-
elementer. Vederlaget skal allokeres på grundlag af de relative isolerede 
salgspriser. Det kræves derudover, at leasinggiver allokerer eventuelle 
ændringer i vederlaget mellem leasing- og ikke-leasingelementer. Der hen-
vises til kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – IFRS 15 for 
yderligere vejledning om allokering af vederlag i henhold til IFRS 15.

Samlet behandling af leasingaftaler
To eller flere leasingaftaler, som er indgået samtidigt eller nogenlunde sam-
tidigt med den samme modpart (eller nærtstående parter til modparten), 

Leasingtager

Leasinggiver
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skal slås sammen og regnskabsmæssigt behandles som én leasingaftale, 
hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:
• Kontrakterne er indgået samlet med et overordnet forretningsmæssigt 

formål, som ikke giver mening uden at betragte aftalerne under ét.
• Det vederlag, der skal betales i henhold til én aftale, afhænger af den 

anden aftales pris eller indtjening.
• De brugsrettigheder til underliggende aktiver, der overdrages ved afta-

lerne (eller nogle brugsrettigheder til underliggende aktiver, som over-
drages ved de respektive aftaler), udgør et separat leasingelement.

34A .4  Leasingtagers regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler
For alle leasingaftaler skal leasingtagere indregne en forpligtelse til at 
betale leasingydelser og et aktiv, som repræsenterer retten til at anvende 
det underliggende aktiv i leasingperioden (brugsretsaktivet). Første indreg-
ning sker på leasingaftalens startdato.

Der er to praktiske undtagelser fra dette overordnede krav, nemlig korte 
leasingaftaler og leasing af aktiver med en lav værdi. Formålet med disse to 
praktiske undtagelser er hensynet til virksomhedernes administrative byr-
der. 

Hvis undtagelserne anvendes, kræver IFRS 16 konkrete kvantitative og kva-
litative noteoplysninger om disse leasingaftaler. 

Selvom loven ikke tilsvarende stiller oplysningskrav svarende til kravene i 
IFRS 16, baseret på ovenstående undtagelse(r), vil det efter EY’s opfattelse 
være hensigtsmæssigt at oplyse, dels om årets omkostningsførte leasing-
ydelser og dels om fremtidige leasingforpligtelser, som ikke er indregnet i 
balancen. 

Korte leasingaftaler
Leasingtagere kan vælge som regnskabspraksis, at behandle korte leasing-
aftaler på samme måde som operationelle leasingaftaler i henhold til den 
hidtidige IAS 17. En kort leasingaftale er defineret som en leasingaftale med 
en varighed på 12 måneder eller derunder, og som ikke indeholder en opti-
on på at købe det underliggende aktiv. Vurderingen af, hvorvidt en leasing-
aftale er kort, foretages på leasingaftalens starttidspunkt. Valget af praksis 
kan foretages for kategorier af underliggende aktiver. En kategori af under-
liggende aktiver er en gruppe af underliggende aktiver af sammenlignelig 
art og anvendelse i virksomhedens drift.

En leasingtager, som vælger at anvende denne undtagelse for korte lea-
singaftaler, indregner ikke en leasingforpligtelse eller et brugsretsaktiv. 
Leasingydelserne bliver i stedet indregnet som en omkostning lineært over 
leasingperioden eller på et andet systematisk grundlag. Leasingtager skal 
anvende et andet systematisk grundlag, hvis dette giver et mere retvisende 
billede af leasingtagers forbrug af fordele.

Første indregning

To praktiske undtagelser 
for indregning i balancen

Som vi ser det
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I vurderingen af, hvorvidt en leasingaftale er kort, fastsættes leasingperio-
den på samme måde som i alle andre leasingaftaler. Hvis leasingaftalen 
indeholder en option på at forlænge leasingaftalen udover 12 måneder, 
opfylder aftalen ikke definitionen på en kort leasingaftale, hvis leasingtager 
vurderer det som rimelig sikkert, at leasingaftalen vil blive forlænget.

Leasing af aktiver med lav værdi
For leasingaftaler med aktiver af lav værdi kan leasingtager også vælge en 
undtagelse svarende til korte leasingaftaler. Beslutning om anvendelse af 
denne praktiske undtagelse foretages for hver enkel leasingaftale. Leasing-
tager skal skønne aktivets nyværdi, uanset alderen af det leasede aktiv. Det 
antages, at undtagelsen kan anvendes for aktiver med en værdi op til 
5.000 USD (svarende til 30-35 t.kr.) som eksempel på en lav værdi. Eksem-
pler på aktiver, som denne undtagelse potentielt kan anvendes for, er mobil-
telefoner, pc’er, møbler og andet udstyr med lav værdi.

En leasingtager skal for hvert leasingelement vurdere, hvorvidt et underlig-
gende aktiv har lav værdi. 

Undtagelsen kan kun anvendes, hvis begge nedenstående kriterier er 
opfyldt:
• Leasingtager har fordel ved brugen af aktivet alene eller sammen med 

andre ressourcer, som er umiddelbart tilgængelige for leasingtager.
• Det underliggende aktiv ikke i nævneværdig grad er afhængigt af eller 

nært forbundet med andre aktiver.

Vurderingen af, hvorvidt det underliggende aktiv har en lav værdi, foreta-
ges på et absolut grundlag, uanset om leasingaftalen er væsentlig for lea-
singtager.

Denne praktiske undtagelse kan ikke anvendes, hvis leasingtager subleaser 
(eller forventer at sublease) aktivet.

Måling ved første indregning
Brugsretsaktiver måles første gang til kostpris, som består af følgende:
• Den opgjorte leasingforpligtelse.
• Eventuelle leasingydelser til leasinggiver som er betalt på eller før start-

datoen med fradrag af eventuelle modtagne leasingincitamenter fra 
leasinggiver.

• Eventuelle direkte startomkostninger afholdt af leasingtager.
• Et skøn over omkostninger, som leasingtager skal afholde til nedtagning 

og bortskaffelse af det underliggende aktiv og retablering af det sted, 
hvor det er placeret, eller retablering af det underliggende aktiv i over-
ensstemmelse med kontraktvilkårene og -betingelserne, medmindre de 
pågældende omkostninger er medgået til produktionen af varebehold-
ninger.

Brugsretsaktiver
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Leasingtager skal indregne omkostninger forbundet med bortskaffelse og 
oprydning som en del af brugsretsaktivet, når forpligtelsen opstår. Omkost-
ninger kan afholdes enten på startdatoen eller som følge af, at det underlig-
gende aktiv bruges i en bestemt periode. En forpligtelse forbundet med 
bortskaffelse og oprydning indregnes og måles i henhold til kapitel 26 Hen
satte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver, hvortil der hen-
vises.

Direkte startomkostninger er omkostninger, som ikke ville være opstået, 
hvis leasingaftalen ikke var blevet indgået, fx provision og visse former for 
betaling til eksisterende leasingtagere som incitament til at opsige deres 
leasingaftaler. Leasingtagere medtager direkte startomkostninger i målin-
gen af brugsretsaktivet.

På leasingaftalens startdato skal leasingtager måle leasingforpligtelsen til 
nutidsværdien af leasingydelser, der skal betales over leasingperioden. 
Leasingtager anvender de tidligere omtalte principper til at identificere lea-
singelementerne og til at fastsætte leasingperioden, leasingydelser og dis-
konteringssats på leasingaftalens startdato.

Efterfølgende måling
Efter første indregning måles brugsretsaktivet ved anvendelse af kostpris-
metoden for materielle aktiver, medmindre en af de nedenfor beskrevne 
modeller anvendes.

Ved anvendelse af kostprismetoden skal leasingtager måle brugsretsakti-
vet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivnin-
ger ved værdiforringelse.

Afskrivninger på brugsretsaktivet indregnes i overensstemmelse med prin-
cipperne for afskrivninger på materielle aktiver. Brugsretsaktivet afskrives 
generelt over leasingperioden eller brugsretsaktivets brugstid, alt efter 
hvad der er kortest. Afskrivningsperioden er den resterende brugstid for 
det underliggende aktiv, hvis kostprisen på brugsretsaktivet afspejler, at 
leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte en købsoption, eller hvis 
ejendomsretten til det underliggende aktiv overgår til leasingtager ved lea-
singaftalens udløb.

Kravene om nedskrivning af langfristede aktiver finder ligeledes anven-
delse for leasingtagere til at vurdere, hvorvidt et brugsretsaktiv er værdi-
forringet samt til at fastsætte eventuelle nedskrivninger, jf. kapitel 24 Vær
diforringelse af langfristede aktiver.

Hvis leasingtager anvender dagsværdi som regnskabspraksis for erhver-
vede investeringsejendomme, jf. § 38, skal leasingtager også måle brugs-
retsaktiver til dagsværdi, hvis aktivet opfylder definitionen på investerings-
ejendom, jf. kapitel 17 Investeringsejendomme.

Leasingforpligtelse

Brugsretsaktiver

Afskrivninger

Anvendelse af dagsværdi
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Hvis leasingtager har valgt at anvende dagsværdimetoden/omvurderet 
værdi, jf. § 41, for en kategori af langfristede aktiver som fx ejendomme, 
anlæg og udstyr, vil denne regnskabspraksis tilsvarende finde anvendelse 
for brugsretsaktiver inden for samme kategori af aktiver. Se yderligere om 
dagsværdimetoden/omvurderet værdi i afsnit 16.5 Særligt om dagsværdi
metoden/omvurderet værdi. 

Leasingforpligtelser
Leasingforpligtelser behandles regnskabsmæssigt som øvrige finansielle 
forpligtelser, der måles til amortseret kostpris. Forpligtelsen tillægges i 
efterfølgende perioder et beløb for at afspejle påløbne renter, som frem-
bringer en konstant periodisk diskonteringssats på forpligtelsens reste-
rende regnskabsmæssige værdi. Leasingydelserne reducerer leasingfor-
pligtelsen på betalingstidspunkterne.

Efterfølgende indregning af omkostninger
Leasingtagere indregner løbende følgende elementer som omkostninger:
• Afskrivninger på brugsretsaktivet
• Renter af leasingforpligtelsen
• Variable leasingydelser, som ikke er medregnet i leasingforpligtelsen 

(dvs. betalinger som ikke afhænger af et indeks eller en sats)
• Eventuelle nedskrivninger på brugsretsaktivet.

Genmåling af leasingforpligtelsen
Leasingtager skal foretage en genmåling af leasingforpligtelsen, hvis lea-
singaftalen ændres (dvs. en ændring i omfanget af leasing eller af vederla-
get, som ikke var en del af de oprindelige vilkår og betingelser), og hvis 
ændringen ikke regnskabsmæssigt udgør en ny separat leasingaftale. Lea-
singtager skal også foretage en genmåling af leasingforpligtelsen, hvis der 
forekommer en ændring i:
• leasingperioden
• vurderingen af, om leasingtager med rimelig sikkerhed vil udnytte en 

option på køb af det underliggende aktiv
• beløb, som forventes at skulle afholdes i henhold til restværdigarantier
• ændring i de fremtidige leasingydelser som følge af en ændring i et 

indeks eller en sats
• leasingydelser, som formelt set er variable, men som i substansen er 

uundgåelige og derfor vurderes som faste leasingydelser.

Ved genmåling af leasingforpligtelsen anvender leasingtager en revideret 
diskonteringssats, hvis leasingydelserne justeres som følge af en ændring i 
leasingperioden eller en ændring i vurderingen af en købsoption. Leasing-
tager skal derimod anvende den oprindelige diskonteringssats, hvis leasing-
ydelser opdateres som følge af en ændring i de forventede restværdigaran-
tibeløb og indeks- og satsafhængige ydelser, medmindre ændringen i lea-
singforpligtelsen skyldes en ændring i den variable rente.

Amortiseret kostpris
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Når leasingtager foretager genmåling af leasingforpligtelsen, foretages en 
tilsvarende regulering af brugsretsaktivet. Hvis brugsretsaktivet reduceres 
til 0 eller allerede er reduceret til 0, indregner leasingtager det resterende 
beløb i resultatopgørelsen.

34A .5  Leasinggivers regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler
Leasinggivers regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler i IFRS 16 er 
i høj grad en videreførelse af de hidtidige gældende krav i IAS 17. Som en 
direkte følge af måden, hvorpå leasingtagere regnskabsmæssigt behandler 
leasingaftaler på, er der dog visse ændringer i leasinggivers regnskabs-
mæssige behandling i forhold til IAS 17. Der er også nogle ændringer til den 
regnskabsmæssige behandling af subleasing og direkte startomkostninger.

På leasingaftalens startdato klassificerer leasinggiver leasingaftaler som 
enten en finansiel eller en operationel leasingaftale. Klassifikationen af lea-
singaftaler er afgørende for, hvordan og hvornår en leasinggiver indregner 
leasingindtægter, og hvilke aktiver der skal indregnes. De kriterier, der an-
vendes ved klassifikationen af en leasingaftale, er de samme som i den hid-
tidige IAS 17.

En leasingaftale klassificeres som en finansiel leasingaftale, hvis de væsent-
ligste fordele og risici forbundet med ejendomsretten til det leasede aktiv 
overdrages til leasingtager. En leasingaftale klassificeres modsætningsvis 
som en operationel leasingaftale, hvis de væsentligste fordele og risici ikke 
overdrages til leasingtager. Klassifikationen tager afsæt i transaktionens 
indhold og ikke af kontraktens form. Risici omfatter mulighederne for tab på 
grund af uudnyttet kapacitet eller teknologisk ukurans samt for varierende 
afkast på grund af ændrede økonomiske forhold. Fordelene kan repræsen-
teres ved forventningen om lønsom drift i løbet af aktivets økonomiske leve-
tid samt mulige gevinster som følge af værdistigninger eller realiseringen af 
en restværdi.

Følgende er eksempler på situationer, som hver for sig eller kombineret nor-
malt vil medføre klassifikation af en leasingaftale som en finansiel leasing-
aftale:
• Leasingaftalen overdrager ejendomsretten til leasingtager ved leasing-

periodens udløb.
• Leasingtager har en option på at købe aktivet til en pris, der forventes 

at være så meget lavere end dagsværdien på datoen, hvor optionen kan 
udnyttes, at det på indgåelsesdatoen er rimeligt sikkert, at leasingtager 
vil udnytte købsoptionen.

• Leasingperioden strækker sig over størstedelen af aktivets økonomiske 
levetid, selv om ejendomsretten ikke overdrages.

• Nutidsværdien af leasingydelserne på indgåelsesdatoen så godt som 
svarer til mindst hele det underliggende aktivs dagsværdi.

• De leasede aktiver er af en sådan specialiseret art, at det kun er leasing-
tager, der kan anvende dem uden større ændringer.

Klassifikation af leasing-
aftaler
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Andre eksempler på situationer, som hver for sig eller kombineret også kan 
medføre klassifikation af en leasingaftale som en finansiel leasingaftale:
• Leasingtager bærer leasinggivers tab i forbindelse med opsigelse af lea-

singaftalen, hvis leasingtager kan opsige leasingaftalen.
• Gevinst eller tab fra udsving i dagsværdien af restbeløbet tilfalder lea-

singtager (fx i form af en nedsættelse af lejeydelsen svarende til stør-
stedelen af provenuet fra salget ved leasingperiodens udløb).

• Leasingtager har mulighed for at fortsætte leasingaftalen i yderligere 
en periode til en ydelse, som er væsentligt lavere end markedslejen.

Leasinggivere skal alene revurdere klassifikationen af leasingaftaler, hvis 
der sker en ændring i leasingaftalens omfang eller i vederlaget, som ikke er 
en del af den oprindelige leasingaftale.

Centrale begreber for leasinggiver
I tillæg til de i afsnit 34A.2 beskrevne centrale begreber er der nogle enkelte 
særskilte begreber, som alene anvendes af leasinggivere ved indregning og 
måling af leasingaftaler.

Leasinggivers bruttoinvestering i en leasingaftale er summen af leasinggi-
vers tilgodehavender i form af leasingydelser i henhold til en finansiel lea-
singaftale og en eventuel ikke-garanteret restværdi, der tilfalder leasinggi-
ver ved udløb af leasingaftale.

Nettoinvestering i leasingaftalen er bruttoinvesteringen i leasingaftalen til-
bagediskonteret med den interne rente i leasingaftalen.

Indregning og måling af finansielle leasingaftaler – leasinggiver
På leasingaftalens startdato indregner leasinggiver finansielle leasingafta-
ler på følgende måde:
• Ophører med at indregne den regnskabsmæssige værdi af det underlig-

gende aktiv
• Indregner nettoinvesteringen i leasingaftalen
• Indregner gevinst eller -tab i resultatopgørelsen.

Leasinggivere, med undtagelse af producenter og forhandlere, skal med-
tage direkte startomkostninger i målingen af nettoinvesteringen i leasing-
aftalen på finansielle leasingaftaler. Dette vil reducere det beløb, som skal 
indtægtsføres som finansielle indtægter over leasingperioden. Den interne 
rente i leasingaftalen er defineret, så direkte startomkostninger automatisk 
indgår i nettoinvesteringen i leasingaftalen.

Nettoinvesteringen i leasingaftalen udgør på leasingaftalens startdato, 
nutidsværdien af både leasingydelser og ikke-garanteret restværdi, begge 
diskonteret med den interne rente i leasingaftalen. Gevinst eller tab vedrø-
rende ophør af indregning af det underliggende aktiv måles som forskellen 
mellem dagsværdi og den regnskabsmæssige værdi af det underliggende 

Bruttoinvestering i en 
leasingaftale

Nettoinvestering i en  
leasingaftale
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aktiv. Hvis nutidsværdien af leasingydelserne er lavere end dagsværdien af 
det underliggende aktiv, anvendes denne nutidsværdi i beregningen af 
gevinst/tab i stedet for dagsværdien af det underliggende aktiv. En eventuel 
ikke-garanteret restværdi vil også påvirke beregningen af gevinst/tab.

Leasinggivere, som er producenter eller forhandlere, indregner gevinster 
eller tab i overensstemmelse med principperne for omsætning i IFRS 15. På 
leasingaftalens påbegyndelsesdato vil producenter og forhandlere derfor 
indregne følgende:
• Omsætning svarende til det underliggende aktivs dagsværdi (eller 

nutidsværdien af leasingydelserne diskonteret med en markedsrente, 
hvis denne er lavere).

• Salgsomkostninger svarende til aktivets kostpris (regnskabsmæssig 
værdi) med fradrag af nutidsværdien af den ikke-garanterede rest-
værdi.

• Gevinst eller tab vedrørende en finansiel leasingaftale indregnes på lea-
singaftalens startdato, uanset hvornår leasinggiver overdrager kontrol-
len af det underliggende aktiv i henhold til IFRS 15.

Omkostninger afholdt af forhandlere eller producenter i forbindelse med 
opnåelsen af finansielle leasingaftaler behandles regnskabsmæssigt som 
omkostninger på leasingaftalens påbegyndelsesdato og indgår ikke i netto-
investeringen af leasingaftalen.

Efter leasingaftalens startdato skal leasinggiver behandle finansielle lea-
singaftaler som følger:
• Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden 

baseret på grundlag af et mønster, der afspejler et konstant periodisk 
afkast af leasinggivers nettoinvestering i den finansielle leasingaftale.

• Nettoinvesteringen reduceres med modtagne leasingydelser, justeret 
for tilskrevne renter.

• Indtægter fra variable leasingydelser, som ikke indgår i nettoinvesterin-
gen i leasingaftalen, indregnes separat i resultatopgørelsen i takt med, 
at de optjenes.

• Nettoinvesteringen nedskrives om nødvendigt.

Leasinggiver skal ikke foretage genmåling af nettoinvesteringen, medmin-
dre en af følgende situationer opstår:
• Leasingaftalen ændres, og ændringen giver ikke anledning til en ny 

separat leasingaftale.
• Leasingperioden justeres, når der sker en ændring i den uopsigelige 

periode.

IFRS 16.71
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Leasinggivers regnskabsmæssige behandling af en finansiel lea
singaftale (forhandler eller producent)

 En leasinggiver indgår en 10-årig aftale om leasing af udstyr med en 
leasingtager. Udstyret er ikke specialiseret på nogen måde og for-
ventes at kunne blive benyttet til alternative formål for leasinggiver 
ved udløbet af den 10-årige leasingperiode.
• Leasinggiver modtager årlige leasingydelser på 15.000 kr. ved 

udgangen af hvert år.
• Leasinggiver forventer, at restværdien af udstyret vil være 

50.000 kr. ved leasingaftalens udløb.
• Leasingtager afgiver en restværdigaranti, som sikrer leasinggi-

ver mod de første 30.000 kr. i tab ved et eventuelt salg til en 
pris, der er lavere end den antagne restværdi ved leasingperio-
dens udløb (dvs. 50.000 kr.).

• Udstyret har en resterende økonomisk levetid på 15 år, en regn-
skabsmæssig værdi på 100.000 kr. og en dagsværdi på 
111.000 kr.

• Leasingaftalen overdrager ikke ejendomsretten til det underlig-
gende aktiv til leasingtager ved leasingperiodens udløb, og den 
indeholder ikke en købsoption.

• Den interne rente i leasingaftalen er 10,078 %.

 Leasinggiver klassificerer denne leasingaftale som en finansiel lea-
singaftale, bl.a. fordi nutidsværdien af leasingydelserne i al væsent-
lighed udgøres af det underliggende aktivs dagsværdi.

 Leasinggiver indregner nettoinvesteringen i den finansielle leasing-
aftale og ophører med at indregne det underliggende aktiv på føl-
gende måde på leasingaftalens startdato (beløb i kr.):
1. Nettoinvesteringen i leasingaftalen: 111.000 kr. (nettoinveste-

ringen består af (a) nutidsværdien af de 10 årlige leasingydelser 
på 15.000 kr. plus den garanterede restværdi på 30.000 kr., 
begge diskonteret med den interne rente i leasingaftalen, som 
svarer til 103.344 kr., og (b) nutidsværdien af den forventede 
restværdi, som ikke er garanteret, på 20.000 kr., hvilket svarer 
til 7.656 kr.).

2. Salgsomkostningerne: 92.344 kr. (salgsomkostningerne er den 
regnskabsmæssige værdi af udstyret på 100.000 kr. fratrukket 
nutidsværdien af den ikke-garanterede restværdi, dvs. 
7.656 kr.).

3. Omsætningen i den 10-årige leasingperiode: 103.344 kr. 
(Omsætningen svarer til tilgodehavende leasingydelser).

4. Den regnskabsmæssige værdi af det underliggende aktiv, som 
udlejes: 100.000 kr.

 Ved leasingaftalens indgåelse indregner leasinggiver gevinsten på 
11.000 kr., som beregnes som leasingydelserne på 103.334 kr. (3) 

EKSEMPEL 
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fratrukket aktivets regnskabsmæssige værdi (100.000 kr.) med fra-
drag af nutidsværdien af ikke-garanterede restværdier (7.656 kr.), 
svarende til 92.344 kr. (2).

Balance Resultatopgørelse

kr. Aktiv Bank

Netto-
investering 
(regnskabs-

mæssig 
værdi)

Salgs-
omkost-
ninger Omsætning

Rente- 
indtægt

Primo leasing 100.000 100.000  

Ved  
indgåelse

-100.0004 111.0001 -92.3442 103.3453

År 1 15.0005 107.1876 11.1877

År 2 15.0005 102.9906 10.8037

År 3 15.0005 98.3706 10.3807

År 4 15.0005 93.2846 9.9147

År 5 15.0005 87.6856 9.4017

År 6 15.0005 81.5226 8.8377

År 7 15.0005 74.7386 8.2167

År 8 15.0005 67.2706 7.5327

År 9 15.0005 59.0506 6.7807

År 10 15.0005 50.0008 5.9507

Bogføring i leasingperioden:
5. Modtagne leasingydelser: 15.000 kr.
6. Reduktion af nettoinvesteringen i leasingaftalen med modtagne 

leasingydelser (15.000 kr.), justeret for modtagne renteindtæg-
ter. Nettoinvesteringen vil således i år 1 reduceres med 
3.813 kr., svarende til renteindtægter på 11.187 kr.

7. Renteindtægter er det beløb, som giver en konstant periodisk 
diskonteringssats på den resterende saldo for nettoinvesterin-
gen i leasingaftalen. Renteindtægten udgør 10,078 % af netto-
investeringen i leasingaftalen primo hvert år. Eksempelvis er 
renteindtægten for år 1 beregnet ved at tage nettoinvesterin-
gen primo år 1 på 111.000 kr. x 10,078 %.

8. Udstyrets skønnede restværdi ultimo leasingperioden.

Indregning og måling af operationelle leasingaftaler – leasinggiver
Operationelle leasingaftaler behandles hos leasinggivere på samme måde 
som i den hidtidige IAS 17. Det vil sige, at leasinggiver fortsat indregner det 
underliggende aktiv i balancen og indtægtsfører leasingydelserne lineært 
over leasingperioden, medmindre et andet systematisk grundlag er mere 
retvisende for det mønster, hvorefter fordelene ved brugen af det underlig-
gende aktiv mindskes. For yderligere information henvises der til kapitel 34 
Leasing – IAS 17.
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Variable leasingydelser, som ikke er afhængige af et indeks eller en sats, 
indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes.

Ved operationelle leasingaftaler tillægges direkte startomkostninger den 
regnskabsmæssige værdi af det underliggende aktiv. Disse omkostninger 
afskrives over leasingperioden sammen med det underliggende aktiv. Det 
underliggende aktiv behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse 
med øvrige materielle aktiver, også med hensyn til eventuel værdiforrin-
gelse, jf. kapitel 24 Værdiforringelse af langfristede aktiver.

Præsentation
Leasinggivere indregner finansielt leasede aktiver i balancen og præsente-
rer dem som tilgodehavender med et beløb svarende til nettoinvesteringen 
i leasingaftalen. Nettoinvesteringen i leasingaftalen skal klassificeres som 
andre aktiver med henblik på præsentation som kortfristet eller langfristet 
henholdsvis omsætnings- eller anlægsaktiv. Derudover skal leasinggiver 
præsentere aktiver, som er genstand for operationelle leasingaftaler i 
balancen i overensstemmelse med de underliggende aktivers art. 

34A .6  Modifikationer til en eksisterende leasingaftale
Modifikationer til en eksisterende leasingaftale kan være ændringer i 
omfanget af det leasede aktiv, ændring i leasingperioden eller ændringer i 
vederlaget, som ikke var en del af de oprindelige aftalevilkår. Eksempler på 
sådanne modifikationer kan være en tilføjelse eller fjernelse af brugsretten 
til et eller flere underliggende aktiver, en forlængelse eller en afkortning af 
leasingperioden. Hvis ændringer i en leasingaftale ikke medfører en opsi-
gelse af leasingforholdet, kan sådanne ændringer medføre en af følgende:
• Indgåelse af en ny separat leasingaftale.
• En ændring i den regnskabsmæssige behandling af den eksisterende 

leasingaftale (dvs. ikke en ny leasingaftale).

Udnyttelse af en eksisterende købsoption eller option på forlængelse, eller 
en ændring i vurderingen af, om sådanne optioner med en rimelig grad af 
sikkerhed vil blive udnyttet, anses ikke som en modifikation, men kan med-
føre en genmåling af leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet.

Fastsættelse af hvorvidt en modifikation skal anses som en ny 
separat leasingaftale
Leasingtagere skal behandle en aftaleændring som en ny separat leasing-
aftale, hvis begge nedenstående vilkår er opfyldt:
• Ændringen øger leasingaftalens anvendelsesområde ved at give lea-

singtager brugsretten til et eller flere yderligere underliggende aktiver.
• Vederlaget for brugsretten til flere aktiver afspejler de isolerede salgs-

priser for leasing af tilsvarende aktiver. Eventuelle reguleringer sam-
menlignet med de isolerede salgspriser afspejler omstændighederne 
ved den konkrete aftale.

Ikke en modifikation
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Hvis begge ovenstående kriterier er opfyldt, er der regnskabsmæssigt tale 
om to leasingaftaler – en uændret oprindelig leasingaftale og en ny separat 
leasingaftale, der regnskabsmæssigt behandles som sådan.

Modifikationer, som ikke anses som en separat leasingaftale
For modifikationer, som ikke opfylder betingelserne for at kunne anses som 
en ny separat leasingaftale, skal leasingtager på ny allokere vederlaget og 
foretage genmåling af leasingforpligtelsen ved at benytte leasingperioden i 
den ændrede leasingaftale og regulere leasingydelserne og diskonterings-
satsen. Diskonteringssatsen fastsættes som den interne rente i leasingafta-
len eller, hvis denne ikke kan fastsættes, som leasingtagers marginale låne-
rente på datoen for ændringens ikrafttrædelse.

For ændringer, som helt eller delvist reducerer omfanget af leasingaftalen 
(fx reducerer antallet af kvadratmeter af leasede lokaler eller forkorter lea-
singperioden), skal leasingtager forholdsmæssigt reducere den regnskabs-
mæssige værdi af brugsretsaktivet for at afspejle en delvis eller en fuld-
stændig opsigelse af leasingaftalen. Reduktionen af brugsretsaktivet skal 
procentuelt svare til ændringen i leasingforpligtelsen som følge af modifika-
tionen. En sådan justering vil oftest medføre en gevinst eller et tab, der skal 
indregnes i resultatopgørelsen, fordi brugsretsaktivet og leasingforpligtel-
sen ikke udvikler sig ens. For alle øvrige modifikationer, som ikke anses som 
en ny separat leasingaftale (fx ændringer i leasingbetalinger), skal leasing-
tager justere brugsretsaktivets regnskabsmæssige værdi med det samme 
beløb, som leasingforpligtelsen blev justeret med, og dermed indregnes 
ingen gevinst eller tab.

De forskellige konsekvenser af en modifikation af en leasingaftale kan illu-
streres på følgende måde:

Hel eller delvis reduktion af 
leasingaftalens omfang
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Ændring af  
penge- 

strømme

Ændring af  
leasing- 
periode

Ændring af det 
leasede  

brugsretaktiv

Forøgelse

På  
markedsvilkår

Ny leasing- 
aftale,  

der indregnes  
separat

Justering af leasingforpligtelse med  
forholdsmæssig ændring af  

brugsretsaktivet og indregning af  
gevinst/tab I resultatopgørelsen

Justering af leasing- 
forpligtelsen med modpost  

i brugsretsaktivet. Ingen  
effekt i resultatopgørelsen

Ikke på  
markedsvilkår

ReduktionForlængelse Hel eller delvis 
reduktion

Modifikation af de oprindelige  
kontraktsvilkår

34A .7 Vurdering af afskrivningsperiode på indretning af lejede lokaler
IFRIC har taget stilling til, om den forventede økonomiske brugstid for ind-
retning af lejede lokaler, kan overstige den vurderede restløbetid af den 
underliggende leasingaftale. 

Ved vurdering af den forventede økonomiske brugstid for indretning af 
lejede lokaler skal virksomheden vurdere, om indretningen forventes 
anvendt  efter udløbet af leasingaftalen. Hvis virksomheden ikke forventer, 
at kunne anvende indretningen af lejede lokaler efter udløbet af leasingaf-
talen, vil den økonomiske brugstid maksimalt svare til den vurderede rest-
løbetid på leasingaftalen. Der vil i disse tilfælde være sammenhæng mellem 
afskrivningsperioden på indretningen af lejede lokaler og leasingaktivet. I 
de tilfælde hvor virksomheden forventer at anvende indretningen af lejede 
lokaler efter udløbet af leasingaftalen, kan dette indikere, at virksomheden 
skal genoverveje, om omkostningerne forbundet med nedtagning af indret-
ning af lejede lokaler udgør en ubetydelig bod, eller om løbetiden af leasing-

Forventet økonomisk 
brugstid
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aftalen skal revurderes, så den svarer til den økonomiske brugstid for ind-
retning af lejede lokaler.  

34A .8  Subleasing
I nogle tilfælde indgår leasingtager en aftale med en tredjepart om sublea-
sing af det leasede aktiv. I disse situationer er virksomheden både leasing-
tager og leasinggiver (subleasinggiver) for det samme underliggende aktiv.

Oprindelig leasingtager/mellemliggende leasinggiver
En subleasingaftale klassificeres som enten operationel eller finansiel, hvil-
ket afhænger af, om subleasinggiver har bibeholdt eller overdraget de 
væsentligste risici og fordele tilknyttet brugsretsaktivet til subleasingtager:
• Når den originale leasingaftale er en kort leasingaftale, bliver sublea-

singaftalen klassificeret som en operationel subleasingaftale.
• Ellers klassificeres subleasingaftalen ved anvendelse af de ovenfor 

beskrevne kriterier for klassifikation af leasingaftaler baseret på brugs-
retsaktivet i den oprindelige kontrakt og ikke det underliggende aktiv.

Subleasinggivers klassifikation af en subleasingaftale
 En virksomhed leaser en bygning for 5 år. Bygningen har en økono-
misk levetid på 30 år. Virksomheden indgår herefter en subleasing-
aftale af bygningen med en løbetid på 4 år. Subleasingaftalen klas-
sificeres baseret på brugsretsaktivet i den oprindelige kontrakt og 
ikke det underliggende aktiv. Ved vurderingen af, om den væsentlig-
ste del af aktivets økonomiske levetid er overdraget til subleasingta-
ger, tages udgangspunkt i leasingperioden på 5 år i den oprindelige 
leasingaftale og ikke den økonomiske levetid af bygningen på 30 år. 
Dette medfører, at subleasingaftalen klassificeres som en finansiel 
leasingaftale.  

Den mellemliggende leasinggiver behandler subleasingaftalen regnskabs-
mæssigt således:
• Hvis subleasingaftalen klassificeres som en operationel leasingaftale, 

vil den oprindelige leasingtager fortsat behandle leasingforpligtelsen 
og brugsretsaktivet i den overordnede kontrakt som enhver anden lea-
singaftale, jf. IFRS 16. Hvis den regnskabsmæssige værdi af brugsrets-
aktivet overstiger den forventede indtægt fra subleasingaftalen, kan 
dette være en indikation på, at der foreligger værdiforringelse af brugs-
retsaktivet. I denne vurdering skal der også tages stilling til det under-
liggende aktivs eventuelle økonomiske værdi ved udløbet af subleasing-
aftalen. 

• Hvis subleasingaftalen klassificeres som en finansiel leasingaftale, skal 
den oprindelige leasingtager ophøre med at indregne brugsretsaktivet 
knyttet til den overordnede leasingaftale på subleasingaftalens start-
dato og fortsat indregne den oprindelige leasingforpligtelse. Den mel-
lemliggende leasinggiver indregner en nettoinvestering i subleasingaf-
talen og tester den for værdiforringelse.

EKSEMPEL 



Kapitel 34A Leasing – IFRS 16 

716 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Når kontrakter indgås samtidigt eller stort set samtidigt, skal den mellem-
liggende leasinggiver vurdere kriterierne for sammenlægning af leasing-
aftaler. Hvis aftaler skal lægges sammen, behandler den mellemliggende 
leasinggiver den overordnede kontrakt og subleasingaftalen regnskabs-
mæssigt som en enkelt samlet transaktion.

En leasingtager, som subleaser eller forventer at sublease et aktiv, kan ikke 
regnskabsmæssigt behandle den overordnede aftale i overensstemmelse 
med den praktiske undtagelse for leasing af aktiver med lav værdi, jf. oven-
for.

Subleasingtager (leasinggiver/leasingtager) i subleasingaftale behandler 
leasingaftalen regnskabsmæssigt på samme måde som andre leasingafta-
ler, dvs. som en ny leasingaftale.

Mellemliggende leasinggivere kan som udgangspunkt ikke modregne lea-
singforpligtelser og -aktiver i balancen, som opstår fra henholdsvis den 
overordnede aftale og subleasingaftalen, medmindre modregningskriteri-
erne for finansielle aktiver og forpligtelser er opfyldt, jf. afsnit 20.9 og 
21.10 Præsentation og oplysninger. Endvidere skal mellemliggende leasing-
givere i forhold til præsentation anvende bestemmelserne i IFRS 15 om 
agent eller principal, jf. kapitel 30A Omsætning fra kontrakter med kunder – 
IFRS 15 for at vurdere, hvorvidt indtægter fra subleasing og omkostninger 
ved den overordnede leasingaftale skal præsenteres som brutto- eller net-
tobeløb i resultatopgørelsen.

34A .9  Sale and lease back-transaktioner
En sale and lease back-transaktion indebærer et salg af aktiv og efterføl-
gende tilbageleasing af det samme aktiv. Leasingydelserne og salgspri-
serne kan ofte være indbyrdes afhængige, da de forhandles under ét. Da 
IFRS 16 kræver, at leasingtagere som udgangspunkt indregner alle leasing-
aftaler i balancen, kan sale and lease back-transaktioner ikke længere med-
føre, at der opnås en off balance-finansiering, som der var mulighed for 
under den hidtidige IAS 17 med operationelle sale and lease back-transak-
tioner.

En anden afgørende forskel fra hidtidige IAS 17 er, at både sælger/leasing-
tager og køber/leasinggiver skal anvende IFRS 15 til at vurdere, hvorvidt en 
sale and lease back-transaktion regnskabsmæssigt skal anses som et salg 
og køb af et aktiv. Konkret anvendes kravene i IFRS 15, når en virksomhed 
opfylder en leveringsforpligtelse ved at overdrage kontrollen over et aktiv. 

Hvis kontrollen over det underliggende aktiv overdrages til køber/leasinggi-
ver, behandles transaktionen regnskabsmæssigt som et salg/køb af aktivet 
og som en leasingaftale. Hvis kontrollen ikke overdrages, behandler både 
sælger/leasingtager og køber/leasinggiver regnskabsmæssigt dette som en 
finansieringstransaktion. Der skal tages hensyn til alle relevante fakta og 

Subleasingtager i en  
subleasingaftale

Præsentation af  
subleasingaftaler
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omstændigheder ved vurderingen af, hvorvidt kontrollen overdrages til 
køber/leasinggiver. Tilstedeværelsen af en tilbageleasingaftale udelukker 
ikke, at der regnskabsmæssigt er gennemført et salg.

Når en sale and lease back-transaktion udgør et salg, vil sælger/leasingta-
ger:
• Ophøre med at indregne det underliggende aktiv.
• Kun indregne den del af en eventuel gevinst eller tab, der er knyttet til 

rettigheder, som er overdraget til køber/leasinggiver, justeret for even-
tuelle vilkår, som måtte afvige fra sædvanlige markedsvilkår.

Køber/leasinggiver behandler regnskabsmæssigt transaktionen som et køb 
af et aktiv i overensstemmelse med de relevante bestemmelser for fx mate-
rielle aktiver, jf. kapitel 16 Materielle aktiver.

Når salget gennemføres, vil både sælger/leasingtager og køber/leasing-
giver behandle tilbageleasingaftalen regnskabsmæssigt i overensstem-
melse med de generelle principper for leasingaftaler. Hvis vilkårene i lea-
singaftalen afviger fra markedsvilkårene, skal der tages højde herfor i den 
regnskabsmæssige behandling. Da leasingydelserne kan være indbyrdes 
afhængige af salgsprisen, da de forhandles under ét, kan nogle transaktio-
ner struktureres på en sådan måde, at salgsprisen er lavere eller højere end 
dagsværdien, og at der tages hensyn hertil i de fremtidige leasingydelser. 
IFRS 16 kræver, at der i den regnskabsmæssige behandling foretages juste-
ring for sådanne afvigelser fra markedsvilkårene. Når salgsprisen er lavere 
end det underliggende aktivs dagsværdi, eller nutidsværdien af leasing-
ydelserne er lavere end nutidsværdien af leasingydelser baseret på mar-
kedsvilkår, skal sælger/leasingtager indregne forskellen som en forhøjelse 
af salgsprisen og ved førstegangsmålingen af brugsretsaktivet, som en for-
udbetaling. Når salgsprisen er højere end det underliggende aktivs dags-
værdi, eller nutidsværdien af leasingydelserne er højere end nutidsværdien 
baseret på markedsvilkår, skal sælger/leasingtager indregne forskellen som 
en reduktion af salgsprisen og en forhøjelse af finansieringen fra køber/lea-
singgiver.

Køber/leasinggiver skal også regulere købsprisen for underliggende aktiver 
for eventuelle aftalevilkår, som afviger fra markedsvilkårene. Sådanne 
reguleringer behandles regnskabsmæssigt som forudbetalinger fra sælger/
leasingtager eller som en forhøjelse af finansieringen til sælger/leasingta-
ger.

Hvis overdragelsen af et aktiv ikke anses som et salg i henhold til IFRS 15, 
skal transaktionen behandles på følgende måde:
• Sælger/leasingtager skal fortsat indregne det overdragne aktiv i balan-

cen. Det modtagne vederlag indregnes som en forpligtelse. Forpligtel-
sen måles til amortiseret kostpris i overensstemmelse med kapitel 21 
Finansielle forpligtelser.

Transaktioner, der udgør 
et salg

Transaktioner, hvor over-
dragelsen ikke udgør et 
salg
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• Køber/leasinggiver skal ikke indregne det overdragne aktiv. I stedet ind-
regnes et finansielt aktiv, svarende til vederlaget. Det finansielle aktiv 
behandles regnskabsmæssigt i overensstemmelse med principperne, 
som beskrevet i kapitel 20 Finansielle aktiver.

IASB udsendte i maj 2020 en midlertidig lempelse til IFRS 16 for at hjælpe 
leasingtagere med den regnskabsmæssige behandling af de lejereduktio-
ner, der er aftalt under COVID-19-pandemien. Den midlertidige lempelse 
blev i marts 2021 forlænget med 1 år. Lempelsen er nærmere beskrevet i 
kapital 44 om de regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som 
følge af COVID-19. 

34A .10  Præsentation og oplysninger
Loven stiller principielt ingen særlige præsentations- og oplysningskrav for 
valg af IFRS 16 til fortolkning ud over de nævnte oplysninger i kapitel 34 
Leasing – IAS 17. Der henvises til dette kapitel for yderligere inspiration. 
Derudover er det væsentligt, at virksomheder oplyser, at IFRS 16 er valgt til 
regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler, og hvilke praktiske undta-
gelser fra IFRS 16 virksomheden har valgt at anvende. 

Endeligt vil det som tidligere nævnt være relevant at give nedenstående 
yderligere oplysninger.

Der skal i noterne oplyses om væsentlige ikke-indregnede leasingaftaler, fx 
af småaktiver eller korte aftaler. Oplysningerne omfatter:
•  Den samlede leasingforpligtelse på balancedagen for hver af følgende 

perioder:
- Inden for et år efter balancetidspunktet
- Mellem et og 5 år efter balancetidspunktet
- Mere end 5 år efter balancetidspunktet.

• Væsentlige kontraktuelle forpligtelser eller rettigheder, fx betingede 
eller variable leasingydelser, købsoptioner og lignende.

• Indgåede leasingaftaler, som endnu ikke er indregnet i balancen.
• Årets omkostningsførte leasingydelser vedrørende leasing af aktiver 

med lav værdi og korte leasingaftaler. 

34A .11  Implementering og overgangsregler
Leasingtagere og leasinggivere kan vælge at lægge IAS 17 og IFRIC 4 Deter
mining whether an Arrangement Contains a Lease til grund for identifikation 
af leasingaftaler, og dermed undlade at identificere aftaler, som ikke tidli-
gere har været behandlet som leasingaftaler, men som anses som leasing-
aftaler i henhold til IFRS 16. Denne valgmulighed foretages samlet for alle 
igangværende leasingaftaler ved overgang til IFRS 16 – men ikke for frem-
tidige leasingaftaler.

COVID-19-overvejelser
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Leasingtagers overgang fra IAS 17 til IFRS 16
Leasingtagere skal enten anvende en fuld retrospektiv metode for IFRS 16 
eller en modificeret retrospektiv metode. Den valgte metode skal anvendes 
konsekvent for alle leasingaftaler, hvor virksomheden er leasingtager.

Ved den fulde retrospektive metode implementeres IFRS 16, som om stan-
darden altid havde været anvendt. Dette indebærer, at regnskabspraksis 
for leasingaftaler ændres med tilbagevirkende kraft. Den akkumulerede 
effekt af praksisændringen indregnes på egenkapitalen, primo og sammen-
ligningstal for tidligere regnskabsår tilpasses. 

Den modificerede retrospektive metode indebærer, at sammenligningstal 
ikke tilpasses. Leasingtager indregner i stedet leasingaktiver og leasingfor-
pligtelser samt en potentiel effekt på egenkapitalen primo i indeværende 
regnskabsår.

For aftaler, som er klassificeret som operationelle leasingaftaler i henhold 
til IAS 17, indregner leasingtager nutidsværdien af de resterende leasing-
ydelser diskonteret ved anvendelse af leasingtagers marginale lånerente 
som en leasingforpligtelse på datoen for førstegangsanvendelsen. Brugs-
retsaktiver måles enkeltvist for hver enkel leasingaftale (lease by lease-
basis) til en af følgende værdier:
• Aktivets regnskabsmæssige værdi, som om IFRS 16 havde været 

anvendt siden påbegyndelsesdatoen, men diskonteret ved anvendelse 
af leasingtagers marginale lånerente på datoen for førstegangsanven-
delsen. 

• Et beløb svarende til leasingforpligtelsen justeret for eventuelle forud-
betalte eller skyldige leasingydelser.

Leasingtager skal anvende IAS 36 på brugsretsaktiver på datoen for første-
gangsanvendelsen af IFRS 16 (1. januar 2019 for de fleste danske virksom-
heder), medmindre leasingtager anvender den praktiske tilgang for leasing-
kontrakter, som er tabsgivende jf. nedenfor.

En leasingtager kan også vælge at anvende følgende tilnærmede over-
gangspraksis for leasingaftaler, som i henhold til IAS 17 var klassificeret 
som operationelle:
• Anvende en fælles diskonteringssats på en portefølje af leasingaftaler 

med nogenlunde ensartede karakteristika.
• I stedet for at foretage en nedskrivningstest kan man anvende vurderin-

gen af tabsgivende kontrakter. Hvis en leasingaftale er tabsgivende, 
justeres brugsretsaktivet ved første indregning for en eventuel hensat 
forpligtelse. 

• Vælge ikke at indregne leasingaftaler, som udløber inden for 12 måne-
der fra datoen for førstegangsanvendelsen.

• Udelukke direkte startomkostninger fra målingen af brugsretsaktivet.

Fuld retrospektiv  
implementering

Modificeret retrospektiv  
metode

Leasingaftaler, som er 
klassificeret som operatio-
nelle leasingaftaler i  
henhold til IAS 17
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• Støtte sig til historiske erfaringer, fx i forbindelse med vurderingen af, 
hvorvidt leasingperioden indeholder optioner på at forlænge eller 
opsige leasingkontrakten.

For leasingaftaler, som er klassificeret som finansielle leasingaftaler i hen-
hold til IAS 17, foretages ingen reguleringer ved overgangen til IFRS 16. Det 
vil sige, at leasingtagere viderefører den regnskabsmæssige værdi af akti-
ver og forpligtelser som den regnskabsmæssige værdi af brugsretsaktiver 
og leasingforpligtelser i henhold til IFRS 16.

Leasinggivers overgang fra IAS 17 til IFRS 16
Med undtagelse af subleasingaftaler vil leasinggiver normalt ikke foretage 
justeringer ved overgangen til IFRS 16.

En mellemliggende leasinggiver revurderer alle subleasingaftaler, som er 
klassificeret som operationelle på datoen for førstegangsanvendelsen, med 
henblik på at afgøre, hvorvidt subleasingaftalen fremadrettet bør klassifice-
res som en operationel eller en finansiel leasingaftale i henhold til IFRS 16. 
Denne vurdering foretages på grundlag af de resterende leasingperioder 
for den overordnede leasingaftale og subleasingaftalen og på grundlag af 
brugsretsaktivet i den overordnede leasingaftale og ikke det underliggende 
aktiv. Hvis en subleasingaftale var klassificeret som operationel i henhold til 
IAS 17, men skal klassificeres som en finansiel leasingaftale i henhold til 
IFRS 16, skal aftalen regnskabsmæssigt behandles som en ny finansiel lea-
singaftale indgået på datoen for førstegangsanvendelsen af IFRS 16. En 
eventuel gevinst eller tab indgår i justeringen, som indregnes i egenkapita-
len på datoen for førstegangsanvendelsen.

Leasingaftaler, som er 
klassificeret som finan-
sielle leasingaftaler i  
henhold til IAS 17
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Kapitel 35  
Egne kapitalandele

Regnskabsklasse
B

mikro B
C 

mellem
C

stor D

Køb og salg af egne kapital
andele skal indregnes direkte i 
egenkapitalen

Ja

Egne ka pitalandele opfylder ikke definitionen på et finansielt aktiv og må derfor ikke indregnes i balan-
cen. I stedet skal kostprisen ved køb og nettosalgsprisen ved afhændelse af egne kapitalandele indreg-
nes direkte i egenkapitalen. 

Køb af egne kapitalandele anses regnskabsmæssigt for at være en kapitalafgang, dog uden at de sel-
skabsretlige beskyttelsesregler for kapitalnedsættelse skal iagttages. Tilsvarende anses et salg af 
egne kapitalandele for at være en kapitaltilførsel, dog uden at de selskabsretlige krav for kapitalforhø-
jelser finder anvendelse. 

De selskabsretlige rammer for erhvervelse af egne kapitalandele er som udgangspunkt selskabets frie 
egenkapitalreserver i henhold til det seneste årsregnskab. Der gælder derudover en forsigtighedsre-
gel, der kræver, at der skal tages hensyn til eventuelle værdiforringelser fra det seneste årsregnskab 
og frem til erhvervelsestidspunktet af egne kapitalandele. Endeligt kan køb af egne kapitalandele 
almindeligvis alene gennemføres under forudsætning af, at selskabets nominelle selskabskapital efter 
fradrag af erhvervede nominelle egne kapitalandele fortsat lever op til selskabslovens krav til mini-
mumskapital.   
 

35 .1 Fortolkningsbidrag
Lovens bestemmelser for køb og salg af egne kapitalandele er baseret på en 
fortolkning af IAS 32 Financial Instruments: Presentation.

35 .2 Kort om de selskabsretlige bestemmelser
Efter selskabsloven kan både aktie- og anpartsselskaber erhverve egne 
kapitalandele inden for rammerne af de frie egen kapitalreserver. 

Den maksimale beløbsmæssige ramme, for hvor stort et beløb en virksom-
hed kan erhverve egne kapitalandele for i løbet af et regnskabsår, tager 
udgangspunkt i de frie egenkapitalreserver i henhold til det seneste års-
regnskab. 

Rammerne for erhvervelse 
er den frie egenkapital i 
seneste årsregnskab
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Overskud optjent i årets løb eller bundne egenkapitalreserver, der er frigi-
vet siden seneste årsrapport og frem til erhvervelsestidspunktet for køb af 
egne kapitalandele må ikke indgå i grundlaget. 

Har virksomheden derimod realiseret et underskud i perioden fra seneste 
årsregnskab til erhvervelsestidspunktet for køb af egne kapital andele, skal 
dette underskud fragå i opgørelsen af virksomhedens maksimale beløbs-
ramme for køb af egne kapitalandele. Dette gælder ligeledes, hvis egenka-
pitaltransaktioner i årets løb fra seneste årsregnskab og til erhvervelses-
tidspunktet har reduceret virksomhedens frie egenkapitalreserver. Det 
kunne eksempelvis være sikringstransaktioner, ekstraordinære udlodnin-
ger af udbytte m.v. 

Der gælder tillige et selskabsretligt krav om, at den nominelle beholdning af 
egne kapital andele skal kunne fradrages i virksomhedens nominelle kapital 
ved vurderingen af, om selskabslovens minimumskapitalkrav i § 4 overhol-
des. Gældende minimumskapitalkrav er for aktieselskaber 400 t.kr. og for 
anpartsselskaber 40 t.kr. 

 Et aktieselskab med en aktiekapital på 425 t.kr., kan maksimalt 
erhverve egne kapitalandele for nominelt 25 t.kr., og dette krav skal 
tilgodese selskabslovens krav om minimumskapital og gælder, uan-
set om virksomheden har væsentlige frie egenkapital reserver. Ved 
køb af egne kapitalandele ud over nominelt 25 t.kr. vil virksomhe-
den ikke leve op til selskabslovens krav om minimumskapital. 

I særlige tilfælde er det dog muligt selskabsretligt at foretage større køb af 
egne kapitalandele under forudsætning af, at der foretages en samtidig 
kapitalforhøjelse, der sikrer, at selskabslovens krav om minimumskapital 
overholdes. Tilsvarende regler gælder ved kapitalnedsættelser.

35 .3 Køb og salg af egne kapitalandele indregnes i egenkapitalen
Egne ka pi tal andele kan ikke indregnes som et aktiv med værdi i balancen, 
idet der reelt er tale om en kapitalnedsættelse dog uden iagttagelse af de 
sel skabs retlige beskyttelsesregler. 

Definitionen af finansielle aktiver forudsætter, at aktivet har en modpart, fx 
et krav på en anden virksomhed. Egne kapitalandele er en fordring på virk-
somheden selv, hvorfor erhvervelse af egne kapital andele betragtes som 
en kapitalændring, der skal indregnes direkte på egenkapitalen. Egne kapi-
talandele opfylder således ikke definitionen på et finansielt aktiv og kan der-
for ikke indregnes i balancen som et finansielt aktiv.

Bag opfattelsen af, at egne kapitalandele regnskabsmæssigt skal indregnes 
som en egenkapitaltransaktion, ligger desuden, at køb og salg af egne kapi-
talandele reelt anses som en udlodning til eller indskud fra kapitalejere.

Egne kapitalandele og 
selskabslovens krav for 
minimumskapital 

EKSEMPEL 

Egne kapitalandele 
 opfylder ikke definitionen 
på finansielle aktiver

Egenkapitaltransaktion
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Et beløb svarende til kostprisen for egne kapitalandele skal indregnes i 
egen ka pi ta lens frie reserver. Efterfølgende ændringer i værdiansættelsen 
af egne kapitalandele påvirker ikke årsregnskabet. 

Nettosalgsprisen ved afhæn delse af egne kapitalandele skal ligeledes ind-
regnes direkte i egenkapitalen og kan ikke indregnes i resultatopgørelsen, 
jf. § 49, stk. 2, nr. 2. Det er uden betydning, om salget medfører gevinst 
eller tab, da begge dele skal indregnes direkte i egenkapitalen.

Uanset om køb og salg af egne kapitalandele foretages med henblik på han-
del eller med henblik på afdækning af fx aktiebaserede vederlæggelsespro-
grammer, skal køb og salg af egne kapitalandele indregnes i egenkapitalen.

35 .4 Egne kapitalandele ejet af en dattervirksomhed
Loven regulerer alene en virksomheds direkte køb af egne kapitalandele og 
tager ikke specifikt stilling til den regnskabsmæssige behandling, hvis fx en 
dattervirksomhed i en koncern erhverver kapitalandele i modervirksomhe-
den. 

I et koncernregnskab skal en dattervirksomheds erhvervelse af egne kapi-
talandele i modervirksomheden indregnes direkte på koncernens frie egen-
kapitalreserver, som om erhvervelsen var foretaget af modervirksomheden 
selv.

I årsregnskabet for modervirksomheden gælder, at en dattervirksomheds 
erhvervelse af kapitalandele i moderselskabet påvirker modervirksomhe-
dens regnskab på følgende måde:

Hvis kostprismetoden anvendes til måling af kapitalandele i dattervirksom-
heder, påvirkes modervirksomhedsregnskabet som udgangspunkt ikke. 

Hvis modervirksomheden anvender indre værdis metode, vil den regn-
skabsmæssige behandling afhænge af, hvilken regnskabspraksis virksom-
heden har valgt, dvs. om konsolideringsmetoden eller målemetoden er 
valgt. Efter konsolideringsmetoden vil dattervirksomhedens erhvervelse af 
kapitalandele i modervirksomheden som i koncernregnskabet skulle ind-
regnes direkte i modervirksomhedens frie egenkapitalreserver. Efter måle-
metoden anses dattervirksomhedens køb af kapitalandele i modervirksom-
heden som et køb af kapitalandele i en anden virksomhed, jf. nedenfor om 
den regnskabsmæssige behandling i dattervirksomhedens eget årsregn-
skab.

I dattervirksomhedens eget årsregnskab behandles erhvervelsen af egne 
kapitalandele i modervirksomheden som en erhvervelse af kapitalandele i 
en hvilken som helst anden virksomhed. I praksis vil der typisk være tale  om 
køb af en porteføljeaktie, der enten måles til dagsværdi efter § 37, eller 

§ 49, stk. 2, nr. 2

Salg skal også indregnes 
i egenkapitalen

Behandling i koncern-
regnskabet

Behandling i  
modervirksomheden:  
Kostprismetoden

Behandling i  
modervirksomheden:  
Indre værdis metode

Behandling i datter-
virksomheden
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alternativt til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi, hvis der er tale 
om unoterede kapitalandele.

De selskabsretlige krav om erhvervelse af egne kapitalandele i koncernfor-
hold giver en yderligere begrænsning, så en dattervirksomhed ikke uden 
videre kan erhverve kapitalandele i sin egen modervirksomhed, uden at 
modervirksomheden selv opfylder kravene for at kunne erhverve egne 
kapitalandele, og uden at både modervirksomheden og dattervirksomhe-
den har tilstrækkelige frie egenkapitalreserver. Denne begrænsningsregel 
skal sikre, at en modervirksomhed, der selv er underlagt selskabsretlige 
begrænsninger for at kunne erhverve egne kapitalandele, ikke blot lader en 
dattervirksomhed erhverve modervirksomhedens kapitalandele i stedet 
for.

Begrænsningen illustreres nedenfor: 

M

D1 D2

Kapitalandele 1.500
Egenkapital:
Aktiekapital 800 
Frie reserver 700

Egenkapital:
Aktiekapital 700 
Frie reserver -400

Egenkapital:
Aktiekapital 600
Frie reserver 900

 M kan erhverve egne kapitalandele op til 700, svarende til M’s egne 
frie egenkapitalreserver og kun ned til 400 i aktiekapital. På det 
tidspunkt stopper mulighederne i D1 og D2 for at købe kapitalandele 
i M. 

 D1 kan erhverve kapitalandele i M inden for D1’s egne frie egenkapi-
talreserver, som udgør 900, dog maksimeret til det, som ville kunne 
erhverves af M selv = 700, jf. ovenfor. D2 har negative frie reserver 
og kan derfor ikke erhverve kapitalandele i M. 

 Konklusion: Ved erhvervelse af egne kapitalandele i M, gælder et 
princip om ”dobbelt” sikkerhed, så der skal være tilstrækkelig med 
frie egenkapitalreserver i såvel M som D1, og der kan ikke erhverves 
flere egne kapitalandele i M, end M selv ville kunne have købt, blot 
fordi M lader køb af egne kapitalandele ske via dattervirksomheder.

De selskabsretlige regler har ikke nogen afsmittende effekt på regnskabs-
kravene, der forudsætter, at kapitalandelene behandles som eksternt 
erhvervede kapitalandele i dattervirksomhedens årsrapport. Det er dog 
Erhvervsstyrelsens opfattelse, at det skal omtales i noterne i dattervirk-
somhedens årsregnskab, at dattervirksomheden har erhvervet kapitalan-
dele i modervirksomheden. 

Dobbeltkrav om frie  
egenkapitalreserver i  
koncernforhold

EKSEMPEL 
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En dattervirksomheds køb af egne kapitalandele i modervirksomheden 
påvirker dog de frie egenkapitalreserver i såvel dattervirksomheden som i 
modervirksomheden. 

I begge virksomheders årsregnskaber skal der efter Erhvervsstyrelsens 
opfattelse etableres en egenkapitalreserve, svarende til det erhvervede 
beløb. Dette gælder, uanset at dattervirksomhedens kapitalandele i moder-
virksomheden reelt anses for at være eksterne, og uanset at modervirk-
somheden ikke selv besidder egne kapitalandele. Reserven benævnes 
”Reserve for egne kapitalandele” og skal omtales og forklares i noterne. 
Egenkapitalreserven skal etableres for at hindre, at de samme frie egenka-
pitalreserver kan anvendes flere gange. 

I dattervirksomhedens årsregnskab skal reserven for egne kapitalandele 
reguleres i takt med, at den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene 
ændres, hvilket vil være afhængig af den valgte regnskabspraksis, som dat-
tervirksomheden anvender. Tilsvarende vil være gældende for modervirk-
somheden, afhængig af den valgte regnskabspraksis for kapitalandele i dat-
tervirksomheder.

35 .5 Egne kapitalandele ejet af associeret virksomhed eller joint 
venture
Loven regulerer ikke specifikt den regnskabsmæssige behandling, hvis en 
associeret virksomhed eller et joint venture i en koncern erhverver kapi-
talandele i kapitalejervirksomheden. 

Hvis en associeret virksomhed eller et joint venture erhverver egne kapi-
talandele i deres investorvirksomhed, vil erhvervelsen som udgangspunkt 
kunne indregnes som et aktiv og derved som en del af virksomhedens net-
toaktiver. 

Da en virksomhedsdeltager ikke har kontrol over en associeret virksomhed 
eller et joint venture, skal der efter EY’s opfattelse ikke foretages regn-
skabsmæssige korrektioner for sådanne erhvervelser af kapitalandele. Det 
gælder både efter kostprismetoden og indre værdis metode. Der vil heller 
ikke være krav om etablering af en egenkapitalreserve for egne kapitalan-
dele.

35 .6 Præsentation og oplysninger
Den regnskabsmæssige behandling for køb og salg af egne ka pi tal an dele 
skal oplyses i afsnittet om anvendt regn skabs prak sis.

Loven stiller krav om oplysninger om egne kapitalandele. Oplysningerne 
bidrager bl.a. til generalforsamlingens kontrol med virksomhedens transak-
tioner med egne kapitalandele. Dette skyldes, at køb af egne kapitalandele 
ofte foretages på grundlag af en bestyrelsesbemyndigelse fra generalfor-
samlingen. 

Krav om egenkapital-
reserve

Som vi ser det

Oplysning om anvendt 
regnskabspraksis,  
§ 53
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Oplysningskravet om årets transaktioner med egne kapitalandele er lov-
mæssigt placeret i ledelsesberetningen. Dette er en konsekvens af, at oplys-
ninger om egne kapitalandele på grund af EU’s maksimumsharmonisering i 
den finansielle del af årsrapporten for regnskabsklasse B-virksomheder 
ikke længere må kræves i noterne. Derfor er det fra den danske lovgivers 
side valgt at flytte oplysningskravet til ledelsesberetningen, da lovgiver 
fortsat har anset oplysningen om transaktioner med egne kapitalandele for 
væsentlig.

Virksomheder kan dog fortsat frivilligt vælge at give oplysningerne i 
noterne til årsregnskabet. 

Efter EY’s opfattelse hører oplysninger om transaktioner med egne kapi-
talandele ikke naturligt hjemme i en ledelsesberetning, hvorfor vi klart 
anbefaler, at disse oplysninger fortsat anføres i noterne til årsregnskabet.

Besidder en virksomhed egne kapitalandele, skal der oplyses om følgende:
• Antal og pålydende værdi med angivelse af ejerandel af egne kapital-

andele i forhold til virksomhedens samlede kapital på balance tids-
punktet

• Antal og pålydende værdi med angivelse af ejerandele af egne kapital-
andele der er erhvervet eller solgt i regnskabsåret og størrelsen af den 
samlede købesum henholdsvis salgssum

• Oplysning om årsagen til erhvervelser af egne kapitalandele.

Virksomheder, der har udstedt stykkapitalandele uden pålydende værdi, 
skal i stedet for at oplyse den pålydende værdi, give oplysning om den bog-
førte pariværdi af disse stykkapitalandele. 

Tilsvarende oplysninger skal gives, hvis virksomheden har erhvervet egne 
kapitalandele til sikkerhed (pant). Oplysningerne om kapitalandele erhver-
vet til eje, henholdsvis til sikkerhed, skal oplyses separat.

Oplysning om egne  
kapitalandele i  
ledelsesberetningen

Som vi ser det

Oplysningskrav,  
§ 77
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Kapitel 36  
Supplerende beretninger

I praksis ses supplerende beretninger typisk anvendt til at redegøre for ikke-finansielle forhold i virk-
somheden. Generelt anvendes supplerende beretninger ikke så tit, idet virksomheder som oftest væl-
ger at offentliggøre supplerende redegørelser og information på virksomhedens hjemmeside.

Supplerede beretninger kan indgå i årsrapporten under for udsætning af, at beretningerne giver en ret-
visende redegørelse inden for rammerne af al mindeligt anerkendte retningslinjer for supplerende 
beretninger. Lovens generelle kvalitetskrav om relevans, pålidelighed og sam men lignelighed skal være 
opfyldt, ligesom lovens grundlæggende forudsætninger skal opfyldes med de lempelser, der følger af, 
at der er tale om en ikke-finansiel beretning.

Det er op til ledelsen at vurdere, om der i den konkrete virksomhed kunne være behov for yderligere 
informationer til regnskabsbrugerne, herunder om informationsbehovet kan eller bør løses med en 
supplerende beretning. 

I henhold til loven tillades supplerende beretninger specifikt anvendt til virksomhedernes lovpliglige 
redegørelser for samfundsansvar, jf. § 99 a, redegørelser om måltal og politikker for det underrepræ-
senterede køn, jf. § 99 b, samt redegørelser for virksomhedernes betalinger til myndigheder, jf. § 99 c. 
I praksis vil en supplerende beretning ofte blive anvendt til beretninger, der rækker ud over lovens krav 
til ledelses beretningen.  
 

36 .1 Retningslinjer for udarbejdelse af frivillige,  
supplerende beretninger
Mange virksomheder supplerer efterhånden det finansielle årsregnskab 
med redegørelser eller beretninger, der beskriver andre aspekter af virk-
somheden end de finansielle forhold. Rapporterne publiceres enten sær-
skilt eller indarbejdes som en del af årsrapporten. Dette sker bl.a. i erken-
delse af, at kred sen af regnskabsbrugere er ud videt, men også at behovet 
for anden information end finansiel information stiger.

Som eksempler kan nævnes CSR-rapporter, ESG-information, grønne regn-
skaber, miljørapporter og viden regn skaber. Herudover kan redegørelsen 
om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og rapporterings-
kravet om betalinger til myndigheder vælges præsenteret i en supplerende 
beretning.
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Loven indeholder en række kvalitetskrav til den ikke-finansielle del af års-
rapporten, der dels indarbejdes i ledelsesberetningen og dels i fri  villige sup-
plerende beretninger. For en be skri velse af kravene til ledelses beretningen 
hen vises til kapitel 6 Ledelsesberetning.

En retvisende redegørelse
Loven fastlægger det formelle grund lag for udarbejdelsen og kvaliteten af 
frivillige, supplerende be retninger.

Det fremgår, at supplerende beretninger skal give en ret visende rede-
gørelse inden for rammerne af almindeligt aner kendte retningslinjer for 
sådanne beretninger. Som eksempler på almindeligt anerkendte retnings-
linjer kan bl.a. nævnes Sustainability Reporting Guidelines fra Global Repor-
ting Initiative (GRI). 

Loven indeholder ikke en definition af “almindeligt aner kendte ret nings -
linjer”. Lovgiver har overladt det til praksis, organisationer og offentlige 
myndigheder at definere og udvikle standarder herfor. 

Det er helt centralt for loven, at års regnskabet og et eventuelt koncernregn-
skab skal give et retvisende billede, og at ledelsesberetningen og supple-
rende beretninger skal give en retvisende redegørelse, og at disse tre ele-
menter i årsrapporten ikke indholder modstridende oplysninger. 

Informationerne i en supplerende be retning skal således primært under-
støtte de informationer, der gives i årsrapporten, herunder særligt informa-
tioner i ledelsesberetningen. Oplysninger, som er obligatoriske i henhold til 
kravene til ledelsesberetningen efter §§ 99, 100 og 101, må ikke flyttes til 
en supplerende beretning, medmindre dette specifikt tillades i loven. 

Følgende lovpligtige redegørelser tillades offentliggjort som en supple-
rende beretning:
• Samfundsansvar, jf. § 99 a, stk. 5, nr. 1
• Kønsmæssig sammensætning af ledelsen, jf. § 99 b, stk. 5, nr. 1
• Betalinger til myndigheder, jf. § 99 c, stk. 5, nr. 1.

Hvis ovenstående redegørelser vælges offentliggjort som en supplerende 
beretning, skal der i ledelsesberetningen henvises til den supplerende 
beretning.

Se yderligere om de specifikke krav til indholdet af redegørelserne for sam-
fundsansvar, måltal og politikker for det underrepræsenterede køn og beta-
linger til myndigheder i kapitel 6 Ledelsesberetning.

Det er ikke acceptabelt, hvis virksomheden i en sup ple rende beretning giver 
en mere positiv omtale af et for hold, end der for eksempel er omtalt i ledel-
sesberetningen, el ler at datakvaliteten af talinformatio ner i en sup ple rende 

Krav og retningslinjer

Præcisering af det  formelle 
grundlag,  
§ 14

Supplerende beretninger 
omfattes af retvisende 
redegørelse

Redegørelser, der kan 
offentliggøres, som en 
supplerende beretning
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beretning er markant lavere end årsregn skabets øvrige tal, uden at dette 
fremgår af afsnittet om data grundlag/anvendt regnskabspraksis. 

Der må heller ikke anvendes forskellige data til beskrivelse af det samme 
forhold i en supplerende beretning og i le del ses be ret nin gen.

Dette stiller krav til øget koordinering i virksomheden og øgede krav til 
do ku men ta tionen i de virksomheder, der ønsker at indarbejde en sup ple-
ren de beretning i årsrapporten.

Kvalitetskrav og grundlæggende forudsætninger
Supplerende beretninger skal opfylde kvalitetskravene i  loven (krav om 
relevans, pålidelighed og sam men lignelighed) med de lempelser, der følger 
af for holdets natur samt opfylde lovens grundlæggende forudsætninger, jf. 
omtale i kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten. Her udover indehol-
der loven ingen detailbestemmelser, der regulerer indholdet og formen af 
de supplerende be retninger.

Kvalitetskravene til indregning og måling kan sandsynligvis kun op fyldes i 
mindre omfang end kravene til indregning og måling af aktiver og forpligtel-
ser, men der vil være en del lig heds punkter i forhold til ledelsesberetningen.

En række supplerende beretninger, som eksempelvis CSR-rapportering, 
ESG-information, mil jø rap porter og videnregnskaber, udarbejdes ofte af 
medarbejdere, som ikke er direkte involveret i udarbejdelsen af den finan-
sielle del af årsrapporten. Dette vil medføre et behov for at sikre, at der er 
en rød tråd mellem årsrapportens enkelte elementer.

Der er endvidere tale om frivillige beretninger, hvor det er ledelsen, der 
foretager et valg af de informationer, der indgår i den supplerende beret-
ning. Disse valg kan ofte være styrende for det billede, der gives af virksom-
heden i den supplerende beretning.

Det anses derfor for en fordel, at lovens grund læg gende forudsætninger for 
regnskabsrapportering også anvendes ved udarbejdelsen af de supple-
rende be retninger og dermed har en af smit ten de effekt også på beretnin-
ger, som ikke er en del af års regnskabet.

Det er ikke alle lovens grundlæggende forudsætninger, der er lige rele vante 
i forhold til ikke-finansielle rapporteringer, men forudsætninger som klar-
hed, substans, væsentlighed, neu tra li tet og reel kontinuitet vil typisk være 
helt centrale. Man bør særligt være opmærksom på begrebet klarhed, for-
stået som kortfattet og præcis, og på begrebet neutralitet, dækkende over 
at en supplerende beretning skal være afbalan ce ret, give både positive og 
nega tive informationer og ikke må være tendentiøs.

Krav om relevans, 
 pålidelighed og 
 sammenlignelighed

Med de lempelser der 
 følger af forholdets natur

Grundlæggende  
forudsætninger
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Oplysning om datagrundlag og beregningsmetoder
Virksomheden skal be skri ve anvendt praksis for udarbejdelse af den sup-
plerende be ret ning. Virksomheden skal derfor, i lighed med den finansielle 
del af årsrapporten, give de oplysninger om an vendte metoder og måle-
grundlag m.v., der er nød ven dige til forståelse og fortolkning af en supple-
rende be ret nin g.

Praksis viser dog, at der historisk har været en betydelig variation i kva li te-
ten af informationer og data i supplerende beretninger, ligesom det ofte i 
praksis ses, at data indsamles på ad hoc-basis og ikke er en indarbejdet del 
af virksomhedens daglige forretnings gange og processer. Der anvendes 
endvidere nøgletal m.v., som der endnu ikke er udviklet anerkendte defini-
tioner for. 

Det er centralt, at virksomheden informerer regn skabsbrugeren om data-
grundlag og be reg nings me to der, så regnskabsbrugeren sættes i stand til 
selv at vur de re kvaliteten af redegørelsen.

Placering af den supplerende beretning
Den supplerende beretning skal placeres særskilt bagest i en årsrapport,  
dvs. efter årsrapportens lovkrævede bestanddele.

Med denne placering af den supplerende beretning ønsker lovgiver at sikre, 
at regnskabsbrugeren kan skelne mellem, hvilke informationer der er 
omfattet af revision, hvad der i årsrapporten er omfattet af årsregnskabets 
retvisende billede, ledelsesberetningens retvisende redegørelse eller den 
retvisende redegørelse af en frivillig supplerende beretning. Supplerende 
beret ninger rettes ofte mod andre målgrupper end de sæd vanlige målgrup-
per for finansielle årsregnskaber. 

Supplerende beretninger er ikke omfattet af revisionspligt
Der er ikke krav om lovpligtig revision af en supplerende be retning, der ind-
går i årsrapporten. 

Ledelsen har dog mulighed for frivilligt at tilvælge revision af en supple-
rende beretning, men også review eller andre erklæringer med sikkerhed 
kan tilvælges. 

Oplysning om anvendt 
beretningspraksis,  
§ 14, stk. 2

§ 17, stk. 3

§ 135, stk. 1 og 5
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Kapitel 37  
Noteoplysninger

Omfanget af notekrav i årsregnskabet afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfat-
tet af. Dette kapitel indeholder ikke omtale af alle krævede noteoplysninger i loven, men derimod en 
beskrivelse af de notekrav, som ikke er dækket af publikationens øvrige kapitler.

Sidst i dette kapitel gives en samlet oversigt over lovens notekrav fordelt på regnskabsklasser for hen-
holdsvis selskabsregnskab og koncernregnskab. Oversigten giver endvidere henvisninger til lovens 
relevante paragraf og henvisning til, hvor noteoplysningskravet er omtalt andetsteds i denne publika-
tion.  
 

37 .1  Rækkefølge af noterne
Noterne til årsregnskabet henholdsvis et eventuelt koncernregnskab skal 
præsenteres i den rækkefølge, hvori de poster, som noterne vedrører, er 
præsenteret i resultatopgørelsen og balancen. 

Kravet om rækkefølgen af noterne er ikke til hinder for, at én note kan 
dække flere poster i henholdsvis resultatopgørelsen og/eller i balancen, der 
naturligt hører sammen. Dette gælder eksempelvis en skattenote, der kan 
relatere sig både til poster i resultatopgørelse og balance. I så fald skal ræk-
kefølgen af noten fastsættes ud fra, hvor noten første gang er relevant, og 
samme reference skal anvendes som henvisning i forbindelse med de øvrige 
poster i resultatopgørelse og balance, som noten dækker.

Kravet om rækkefølgen af noterne er ikke til hinder for, at relevante afsnit 
om anvendt regnskabspraksis placeres i tilknytning til noteoplysningerne. 
Dette kræver, at der i noten for anvendt regnskabspraksis refereres til de 
respektive beskrivelser af anvendt regnskabspraksis i noterne.

Lovkravet går efter EY’s opfattelse direkte imod trenden inden for finansiel 
rapportering, som er gået i retning af at gruppere oplysningskrav, som 
anses for naturligt samhørige, uanset om det bryder med rækkefølgen i års-
regnskabet. Disse tiltag er netop blevet igangsat med det formål at øge års-
rapporternes læsevenlighed for regnskabsbrugerne. En del virksomheder 
grupperer allerede i dag oplysningskravene i noterne efter fx:
• Vækstskabelse og driftsrelaterede oplysninger
• Sammensætning af arbejdskapital
• Anlægsinvesteringer

§§ 52 a og 126, stk. 5

Som vi ser det
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• Finansieringsstruktur og sammensætning
• Væsentlige transaktioner og begivenheder i regnskabsåret.

En sådan gruppering af noterne er ikke mulig i loven som følge af rækkeføl-
gekravet til præsentation af noterne. 

37 .2  Segmentoplysninger
Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) og D med forskellige aktiviteter 
eller med aktiviteter på forskellige geo gra fiske markeder skal give segment-
oplysninger om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter i no ter ne, hvis 
aktiviteterne, henholdsvis de geografiske markeder, afviger indbyrdes.

En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, skal give segment-
oplysninger om nettoomsætningens fordeling både i årsregn skabet og i 
koncernregnskabet. 

Formålet med at give oplysninger om nettoomsætningens fordeling på akti-
viteter og/eller geografiske markeder er at  bibringe regnskabsbrugeren:
• En bedre forståelse af virksomhedens indtjening
• En bedre mulighed for at vurdere virksomhedens risiko, afkast og føl-

somhed over for fx ændrede markedsforhold, valuta m.v.
• Bedre oplysninger til at kunne foretage en mere kvalificeret bedømmel se 

af virksomheden som helhed, herunder den frem tidige udvikling.

Nettoomsætning er defineret ud fra bilag 1 C, nr. 13, og er salgsværdien af 
produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets ordinære 
aktiviteter, med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der 
er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Loven definerer derimod hverken aktiviteter eller geografiske markeder, 
men henviser til definitionerne i den tidligere IAS 14 Segment Report ing, 
der nærmere definerer og forklarer begreberne “aktiviteter” og “geografi-
ske markeder” i denne sammenhæng. 

En aktivitet er defineret som en identificerbar del af en virksomhed, som 
fremstiller et bestemt produkt, en bestemt tjenesteydelse eller en bestemt 
gruppe af beslægtede produkter eller tjenesteydelser, som med hensyn til 
risici og afkast adskiller sig fra andre aktivitetssegmenter. Ved bestem-
melse af, hvorvidt produkter og tjenesteydelser er beslæg tede, skal føl-
gende faktorer tages i betragtning:
• Produkternes eller tjenesteydelsernes art
• Produktionsprocessernes art
• Produktets eller tjenesteydelsens kundetype eller -gruppe
• De anvendte distributionsmetoder for produktet eller tjenesteydelsen
• Eventuelle særlige lovgivningsmæssige rammer, eksempelvis for bank-

virksomhed, forsikringsvirksomhed eller offentlig virksomhed.

§ 96, stk. 1

§ 126, stk. 1, nr. 1

Definition

Aktivitet
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Et geografisk marked er defineret som en identificerbar del af en virksom-
hed, som fremstiller produkter eller tjene steydelser inden for et bestemt 
geografisk område, og som med hensyn til risici og afkast adskiller sig fra 
de andre geografiske områder. Ved identifikationen af geografiske marke-
der skal følgende faktorer tages i betragtning:
• Lighed mellem økonomiske og politiske forhold
• Forholdet mellem aktiviteter i forskellige geografiske områder
• Afstand mellem aktiviteterne
• Særlige risici forbundet med aktiviteter i et bestemt område
• Valutarestriktioner
• Grundlæggende valutarisici.

Definitionen giver mulighed for at basere et geografisk marked på en af føl-
gende:
• Placeringen af virksomhedens produktionsapparat eller faciliteter til 

udførelse af tjenesteydelser og andre aktiver
• Placeringen af virksomhedens markeder og kunder.

Det bemærkes, at IAS 14 i 2009 blev erstattet af IFRS 8 Operating Seg
ments. IAS 14 stillede som udgangspunkt krav om segmentrapportering 
fordelt på både aktiviteter og på geografiske områder. IFRS 8 stiller ikke til-
svarende krav, men tager i stedet udgangspunkt i, hvordan virksomhedens 
rapportering til ledelsen er sammensat. I IFRS 8 ligger en antagelse om, at 
ledelsens syn på segmentering af virksomheden ligeledes vil være interes-
sant for en regnskabsbruger. 

Lovens regler for segmenter svarer hverken præcist til IAS 14 eller IFRS 8, 
og begge standarder antages derfor at kunne anvendes som fortolkning af 
lovens krav til segmentoplysninger.

Det er virksomhedens interne rapporteringssystem, der som udgangs-
punkt skal lægges til grund for iden ti fi kation af segmenter, idet det antages, 
at det interne rap porte rings system er et udtryk for ledelsens op de ling af 
virksomheden på strategiske områder. I tilfælde, hvor segmenteringen i den 
interne rapportering ikke er foretaget efter virksomhedens forskellige mar-
keder eller pro duktlinjer, men i stedet eksempelvis efter den juri di ske virk-
somhedsstruktur, kan det interne rap por te rings system dog næppe lægges 
til grund for seg ment op lysninger i årsrapporten. I disse tilfælde skal seg-
men terne i den eksterne årsrapport baseres på væ sent lige forskelle i mar-
keder eller produkter. 

Geografisk marked

IFRS 8 eller IAS 14

Velfungerende interne 
rapporteringssystemer
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Aktiviteter eller geografiske markeder, der er væsentlige efter følgende kri-
terier, skal identificeres som et selvstændigt segment i årsrapporten. Seg-
menter betragtes som væsentlige, når en af følgende betingelser er opfyldt:
• Segmentets nettoomsætning udgør mere end 10 % af virksom hedens 

samlede omsætning.
• Segmentresultatet udgør mere end 10 % af virk som he dens samlede 

resultat.
• Segmentets aktivsum udgør mere end 10 % af virk som hedens samlede 

aktivsum.

Afhængigt af omstændighederne kan der også være tale om et selstændigt 
segment, selvom aktiviteten eller det geografiske marked udgør mindre 
end 10 %.

Det gælder desuden, at der samlet skal gives seg ment op lysninger for mere 
end 75 % af henholdsvis virk som he dens samlede omsætning, resultat og 
aktivsum. Op nås dette ikke ved anvendelse af oven stående 10 %-grænse, 
skal flere segmenter identificeres, selvom størrelseskriterierne for disse 
segmenter isoleret set ikke er opfyldt. 

 En virksomhed har fire aktiviteter, der udgør henholdsvis 75 %, 
14 %, 6 % og 5 % af omsætningen. Virksomheden skal rapportere de 
to største aktiviteter som rapporteringspligtige segmenter, idet 
begge segmenter ligger over 10 %-grænsen. De to mindste aktivite-
ter kan rapporteres samlet i et segment. 

 En anden virksomhed har tre aktiviteter, der udgør henholdsvis 
65 %, 9 % og 8 % af omsætningen. De øvrige aktiviteter udgør enkelt-
vis mindre end 10 % af omsætningen, resultat og aktiver. Idet 
virksom hedens to største aktiviteter udgør mindre end 75 % af den 
samlede omsætning, skal yderligere rapporteringspligtige segmen-
ter identificeres, indtil 75 %-grænsen nås, også selv om de øvrige 
aktiviteter hver for sig udgør mindre end 10 %. I eksemplet skal de 
tre største aktiviteter anses som rapporteringspligtige segmenter, 
mens virksomhedens øvrige aktiviteter kan rapporteres som et 
samlet segment.

Loven indeholder en skadesklausul, der giver mulighed for at udelade seg-
mentoplysningerne, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden. 
Det skal angives nærmere i noterne i årsrapporten, at oplysningerne er ude-
ladt, ligesom det skal angives, hvorfor det er virksomhedens vurdering, at 
oplysningerne vil volde betydelig skade.

Ledelsen skal tage stilling til, om der foreligger særlige konkurrencehensyn. 
Det er en forudsætning, at ledelsen faktisk behandler spørgsmålet og ikke 
blot anvender skadesklausulen uden nærmere vurdering.

Rapporteringspligtige 
segmenter

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

Skadesklausul, 
§ 96, stk. 1
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Vurderingen skal dokumenteres. Alle medlemmer af ledelsen har naturlig-
vis ret til at blive gjort bekendt med de oplysninger, som udelades efter ska-
desklausulen, og skal hver især vurdere, om betingelserne for at anvende 
skadesklausulen er opfyldt.

Virksomhedens segmentopdeling skal revurderes hvert år. I henhold til 
såvel IAS 14 som IFRS 8 skal der også foretages tilpasning af sammenlig-
ningstal, hvis den årlige revurdering medfører en ændret segmentering. 
Loven stiller derimod ingen krav om sammenligningstal. En revurdering af 
virksomhedens segmenter vil derfor efter loven ikke medføre krav om til-
pasning af tidligere års segmentoplysninger, medmindre virksomheden fri-
villigt vælger at præsentere sammenligningstal for segmentoplysninger.

37 .3 Ophørende aktiviteter 
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal præsentere ophørende aktivi-
teter adskilt fra fortsættende aktiviteter i resultatopgørelsen og balancen 
og præsentere dem på én linje i henholdsvis resultatopgørelse, aktiver og 
forpligtelser. De sammendragne regnskabsposter i resultatopgørelsen og 
balancen skal specificeres i noterne. Der er ikke krav om tilpasning af sam-
menligningstal, men EY anbefaler at følge modellen i IFRS 5 vedrørende 
sammenligningstal, så disse tilpasses i resultatopgørelsen.

For yderligere omtale af klassifikation og præsentation af ophørende aktivi-
teter henvises til afsnit 28.6 Ophørende aktiviteter. 

Af hensyn til regnskabsbrugers forståelse vil det være naturligt, at noten 
om ophørende aktiviteter indeholder en kort beskrivelse af den ophørende 
aktivitet samt de forhold, der har ført til klassifikationen og præsentationen 
som ophørende aktivitet. 

De sammendragne regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen skal 
som minimum specificeres på hovedposter, som for resultatopgørelsen nor-
malt omfatter nettoomsætning, omkostninger, resultat før skat og skat. 
Virksomheder i regnskabsklasse C (mellem), der har mulighed for at sam-
mendrage i bruttofortjeneste, jf. § 32, behøver dog ikke specificere netto-
omsætningen for de ophørende aktiviteter. 

Hovedposter for ophørende aktiviteter i balancen vil normalt omfatte lang- 
og kortfristede aktiver og lang- og kortfristede gældsforpligtelser. 

Herudover kræves der oplysning om eventuelle særlige poster som fx ned-
skrivninger afledt af ledelsens beslutning om at ophøre en aktivitet samt 
eventuelle tilbageførsler af nedskrivninger, fx i tilfælde af at ledelsen senere 
ændrer beslutning og ønsker at fortsætte med aktiviteten. 

Indeholder årsregnskabet en pengestrømsopgørelse, kan pengestrømme 
fra ophørende aktiviteter, specificeret på drifts-, finansierings- og investe-

Ingen krav om 
 sammenligningstal

§ 80

Beskrivelse af den  
ophørende aktivitet

Specifikation på  
hovedposter

Oplysning om  
nedskriv ninger eller  
tilbageførsel heraf,  
§ 67 a

Pengestrømme fra  
ophørende aktiviteter
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ringsaktivitet præsenteres i særskilte linjer i pengestrømsopgørelsen. 
Oplysningerne kan dog også i lighed med IFRS 5 anføres som en note til 
pengestrømsopgørelsen. Oplysninger om pengestrømme vedrørende 
ophørende aktiviteter kan være meget relevante for regnskabsbruger, men 
loven stiller dog ikke specifikt krav herom.

Specifikationen af de ophørende aktiviteter kan eksempelvis beskrives såle-
des i noterne til årsregnskabet:

Resultat af ophørende aktivitet
 Selskabet har i september 2021 indgået aftale om salg af aktivite-
ten ”Entrepriser” (rapporteringspligtigt segment), hvormed aktivi-
teten præsenteres som ophørende aktivitet.

 Resultat for året efter skat fra forretningsområdet for entrepriser 
er præsenteret på en særskilt linje i resultatopgørelsen som ”Årets 
resultat efter skat af ophørende aktiviteter” og udgør 1.358 t.kr. for 
2021.

 Sammenligningstallene for 2020 er ikke korrigeret for ophørende 
aktiviteter. 

 Resultat af ophørende aktivitet er specificeret i hovedposter neden-
for:

t .kr . 2021

Nettoomsætning  23.292

Omkostninger -21.421

Nedskrivning af nettoaktiver til salgsværdi     -130

Resultat før skat  1.741

Skat af resultat     -383

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter    1.358

Aktiver og forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter
 Selskabet har i september 2021 indgået aftale om salg af aktivite-
ten ”Entrepriser” til en ekstern part. Der er ikke gennemført closing 
på balancetidspunktet, hvorfor de nettoaktiver, der forventes over-
draget, fortsat er indregnet i balancen, men er præsenteret som 
henholdsvis aktiver og forpligtelser vedrørende ophørende aktivite-
ter.

 Salgssummen forventes at overstige den regnskabsmæssige værdi 
af nettoaktiverne, der udgør 3.875 t.kr.

EKSEMPEL 
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t .kr . 2021

Langfristede aktiver 5.177

Kortfristede aktiver   8.899

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter  14.076

Langfristede gældsforpligtelser 3.934

Kortfristede gældsforpligtelser   6.267

Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter  10.201

Nettoaktiver vedrørende ophørende aktiviteter   3.875

37 .4 Særlige poster
Virksomheder i regnskabsklasse B, C og D skal give oplysning om størrelsen 
og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af 
deres størrelse eller art. 

Særlige poster indregnes i de relevante linjer i resultatopgørelsen og må 
ikke præsenteres som en særskilt post i resultatopgørelsen. Se mere herom 
i afsnit 28.5 Særlige poster. 

Der skal herunder gives oplysning om årets: 
• Tilbageførsler af nedskrivninger på kortfristede aktiver
• Nedskrivninger på kortfristede aktiver, som overstiger normale ned-

skrivninger
• Nedskrivninger på langfristede aktiver
• Tilbageførsler af nedskrivninger på langfristede aktiver.

Ovenstående opremsning er i henhold til lovbemærkningerne ikke udtøm-
mende, idet der generelt skal gives oplysninger om størrelsen og arten af 
indtægts- eller omkostningsposter, der er særlige efter deres størrelse eller 
art. Omvendt skal en post ikke anses som særlig, blot fordi den ikke knytter 
sig til virksomhedens primære aktivitet. 

Oplysningerne skal give regnskabsbrugeren bedre mulighed for at forstå 
virksomhedens resultat og udviklingen heri og især baggrunden herfor i det 
omfang, særlige poster har haft indflydelse herpå. 

Oplysningerne skal også støtte regnskabsbrugeren i vurderingen af for-
ventningerne til fremtiden. Årsagen er, at særlige poster ofte har en 
engangs karakter og derfor ikke kan forventes gentaget i de kommende år.

Oplysningskravet omfatter både indtægter og omkostninger, og der skal 
som udgangspunkt anvendes de samme kriterier ved vurderingen af, om en 
post er særlig, uanset om der er tale om en indtægt eller en omkostning. 

§ 67 a

Ingen særskilt  
præsentation i  
resultatopgørelsen
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Transaktioner, der af ledelsen betragtes som ekstraordinære, exceptionelle 
eller usædvanlige, opfylder sædvanligvis definitionen på særlige poster og 
vil således være omfattet af oplysningskravet. 

Loven tager ikke specifikt stilling til, om resultatet af ophørende aktiviteter 
også vil være omfattet af oplysningskravet om særlige poster. Da resultatet 
af ophørende aktiviteter skal præsenteres særskilt nederst i resultatopgø-
relsen med henblik på, at de ophørende aktiviteter fremadrettet ikke læn-
gere vil indgå i virksomheden, synes oplysningskravet om særlige poster 
særligt at være rettet imod de fortsættende aktiviteter, hvor oplysningerne 
kan hjælpe regnskabsbrugeren med forståelsen af årets resultat og udvik-
lingen heri og støtte i forhold til vurderingen af forventninger til fremtiden  

Særlige poster kan eksempelvis beskrives således i noterne til årsregnska-
bet:

 Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, 
der er af usædvanlig karakter i forhold til selskabets indtjeningsska-
bende driftsaktiviteter. Særlige poster kan omfatte omkostninger til 
omfattende omstruktureringer af processer og grundlæggende 
strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevin-
ster og  tab i tilknytning hertil, og som har væsentlig indflydelse på 
årets resultat. I særlige poster indgår også andre væsentlige ned-
skrivninger og tilbageførsler af nedskrivninger af engangskarakter, 
som efter ledelsens vurdering ikke er en del af koncernens primære 
drift og som ikke antages at være tilbagevendende.

 Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en 
række særlige poster, som ledelsen vurderer ikke er en del af den 
primære drift.

Resultat af ophørende  
aktiviteter

EKSEMPEL 
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 Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor 
disse er indregnet i resultatopgørelsen.

Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2021 2020 2021 2020

Indtægter

Gevinst ved salg af 
langfristede aktiver 1.588 399 0 0

Indbetalte tilgodeha-
vender, som tidligere 
er nedskrevet    750       0       0       0

  2.338    -399       0       0

Omkostninger

Nedskrivning på udvik-
lingsomkostninger -210 0 -210 0

Nedskrivning på vare-
beholdninger, som 
følge af udgåede  
produktlinjer -738 -458 -738 -458

Nedskrivning af  
debitor som følge  
af konkurs   -1.250       0       0       0

  -2.198    -458    -948    -458

Resultat af særlige 
poster, netto    -140     -59    -948    -458

 
Særlige poster indreg
nes i årsregnskabet

Nedskrivninger af kort-
fristede aktiver -738 -458 -738 -458

Andre driftsindtægter 1.588 399 0 0

Af- og nedskrivninger 
af immaterielle og 
materielle aktiver -210 0 -210 0

Andre eksterne 
omkostninger     -500       0       0       0

   -140     -59    -948    -458

37 .5 Personaleomkostninger og ledelsesvederlag
Gennemsnitligt antal ansatte
Loven kræver oplysning om virksomhedens gennemsnitligt antal ansatte 
gældende for regnskabsklasse B-D. 

Det er op til virksomhedens ledelse at finde den opgørelsesmetode, som 
bedst beskriver antal ansatte ud fra virksomhedens driftsmæssige forhold. 
I praksis opgøres antallet af antal gennemsnitlige ansatte ofte ud fra ATP-
metoden, hvor virksomhedens samlede ATP-bidrag for regnskabsåret 

§ 68

I praksis anvendes ofte 
ATP-metoden
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anvendes som grundlag for opgørelse af det gennemsnitlige antal heltids-
ansatte. 

Medlemmer af direktionen vil normalt indgå i opgørelsen, mens bestyrel-
sesmedlemmer normalt ikke indgår. Dette skyldes, at direktionen er ansat 
af bestyrelsen, mens bestyrelsen ikke er ansat, men valgt af generalforsam-
lingen. I mindre holdingselskaber, hvor der måske alene sidder en person i 
direktionen, og der ikke er ansatte medarbejdere eller bestyrelse, må der 
foretages en konkret vurdering af direktionens arbejdsindsats i forhold til, 
om der skal oplyses 1 ansat eller 0 ansatte i selskabet.

Gennemsnitstallet skal reguleres, hvis der er faktiske forhold, som betyder, 
at det beregnede gennemsnitstal ikke er udtryk for det reelle antal medar-
bejdere i virksomheden. Er der i virksomheden eksempelvis ansat medar-
bejdere, hvis arbejdskraft helt eller delvist anvendes i øvrige virksomheder 
i samme koncern, skal gennemsnitstallet reguleres ned med antallet af fuld-
tidsstillinger, der på årsbasis anvendes i andre virksomheder.

Personaleomkostninger
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal specificere personaleomkost-
ninger i henholdsvis lønninger, pensioner og andre omkostninger til social 
sikring, medmindre disse er specificeret direkte i resultatopgørelsen, jf. ske-
mabestemmelserne til den artsopdelte resultatopgørelse. 

Virksomheder i regnskabsklasse B er generelt undtaget fra oplysningskra-
vet i § 98 a om personaleomkostningernes fordeling, men hvis virksomhe-
den har valgt den artsopdelte resultatopgørelse, skal oplysningerne allige-
vel gives, jf. kravet i skemabestemmelserne til resultatopgørelsen.

Til oplysningerne om personaleomkostningernes fordeling på lønninger, 
pensioner og andre omkostninger til social sikring kræves oplysninger om 
sammenligningstal for foregående regnskabsår.

Oplysningerne om personaleomkostninger skal angives i bruttotal, dvs. 
ikke kun personaleomkostninger, der er indregnet i resultatopgørelsen, 
men også personaleomkostninger, som er indregnet i kostprisen på aktiver.

Tantieme, bonus og andre særlige lønordninger, som er overskuds- eller 
omsætningsrelaterede, betragtes som hovedregel som perso nale omkost-
ninger.

Hvis en såkaldt “udbyttedeling” er udtryk for et lønsurrogat, skal det ind-
regnes som personaleomkostninger, idet der er tale om en overskudsbetin-
get omkostning på linje med tantieme.

”Flexible benefits” er ordninger, som gør det muligt for medarbejderen 
inden for en fast lønramme at til- og fravælge forskellige tilbud, som virk-

Direktion og bestyrelse

§ 98 a

Regnskabsklasse B

Hvad er personale-
omkostninger?

Flexible benefits
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somheder yder mod reduktion i den kontante del af gagen. Det kan være fir-
mabil, betalte ydelser som fri telefon, fri avis, pensioner eller en uges eks-
tra ferie. 

Efter EY’s opfattelse skal omkostninger, der opstår som en del af “flexible 
benefits”, også henføres til “personaleomkostninger” og de oplysnings-
krav, der gælder for personaleomkostninger, i det omfang der er tale om 
andre ydelser end løn, inden for den faste lønramme. 

De beløb vedrørende “flexible benefits”, der skal indgå i oplysningen, er 
virksomhedens faktiske omkostning til de ydede benefits og ikke værdien 
for medarbejderen, eksempelvis opgjort efter de skattemæssige regler.

Ledelsesvederlag
For virksomheder i regnskabsklasse C og D samt for erhvervsdrivende 
fonde i alle regnskabsklasser, skal der gives oplysninger om det samlede 
vederlag (lønninger, pensionsbidrag og vederlag m.v.) fordelt på hvert 
ledelses organ til nuværende og forhenværende medlemmer af virksomhe-
dens direktion, bestyrelse, tilsynsråd og repræsentantskab. Noten skal 
også omfatte eventuelle incitaments programmer til ledelsesorganerne og 
sammenligningstal herfor. 

Loven stiller alene oplysningskrav om ledelsesvederlag for den i virksom-
heden anmeldte ledelse i Erhvervsstyrelsens CVR-register. Ved ledelses-
skift i løbet af regnskabsåret er både den siddende og den hidtidige ledelse 
omfattet af oplysningskravet. Hvis et tidligere ledelsesmedlem overgår til at 
udføre andre funktioner end ledelse i virksomheden, vil vederlag for disse 
andre funktioner ikke være omfattet af oplysningskravet. Ledelsesmedlem-
mer, der er tiltrådt efter balancedagen, er ikke omfattet af oplysningskra-
vet, selvom de skal underskrive årsregnskabet.

Ledelsesvederlaget omfatter alene den del af det samlede vederlag, der 
kan henføres til ledelseshvervet. Hvis et ledelsesmedlem ligeledes vareta-
ger andre funk tioner som eksempelvis salgschef, er det alene den del af 
vederlaget, der kan henføres til hvervet som ledelsesmedlem, der skal oply-
ses som ledelsesvederlag. 

Erhvervsstyrelsen har en antagelse om, at alle virksomheder som udgangs-
punkt har en ledelse. Hvis der undtagelsesvis ikke betales ledelsesvederlag, 
er det styrelsens opfattelse, at der af hensyn til regnskabsbrugerne, vil 
være behov for en oplysning om, at ledelsesvederlaget udgør 0 kr.

Ledelsesvederlag, der afholdes af andre koncernvirksomheder, fx hvis 
modervirksomheden afholder omkostninger til et ledelsesvederlag på 
vegne af en dattervirksomhed, er også omfattet af oplysningskravet. Dat-
tervirksomheden vil fortsat være omfattet af lovens oplysningskrav om 
ledelsesvederlag. Dette gælder, uanset ledelsesvederlaget afregnes af dat-

Som vi ser det

§ 98 b

Hvem er omfattet?

Kun vederlag til  
ledelseshverv

Alle virksomheder  
har som udgangspunkt en 
ledelse

Ledelsesvederlag afholdt 
af andre virksomheder
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tervirksomheden, eksempelvis via et management fee, eller ikke. Hvis 
modervirksomheden ikke afregner afholdte lønomkostninger over for dat-
tervirksomheden, skal det i tilknytning til oplysningen om ledelsesvederlag 
oplyses, at en anden virksomhed har afholdt ledelsesvederlaget. Mang-
lende afregning af ledelsesvederlag vil endvidere medføre krav om oplys-
ninger om transaktioner med nærtstående parter, som ikke er gennemført 
på markedsmæssige vilkår.

Oplysningerne om ledelsesvederlag skal efter EY’s opfattelse udarbejdes 
på baggrund af virksomhedens faktiske omkostninger til medarbejdere og 
ikke fx på grundlag af beskatningsgrundlaget for fri bil eller fri telefon.

Hvis ovenstående oplysningskrav om ledelsesvederlag fører til, at der oply-
ses et ledelsesvederlag for et enkelt medlem af en ledelses kategori, kan 
beløbene i stedet:
• enten angives samlet for to ledelseskategorier (fx samlet vederlag for 

bestyrelse og direktion), eller
• undlades, hvis kun én ledelseskategori modtager vederlag m.v., pen-

sion eller særligt incitamentsprogram (fx hvis en direktør modtager 
vederlag, mens bestyrelsen ikke modtager honorar). 

En virksomhed kan undlade at oplyse om ledelsesvederlag, hvis der derved 
ville blive oplyst, hvad et enkelt medlem af det pågældende ledelses organ – 
fx den eneste direktør – modtager i ledelsesvederlag. Ovenstående lem-
pelse gælder alene for virksomheder i regnskabsklasse C, idet virksomhe-
der i regnskabsklasse D, jf. § 106, altid skal oplyse om ledelsesvederlag, 
uanset om der derved gives oplysninger om ledelsesvederlag til en enkelt-
person. 

Modtager virksomhedens eneste direktør incitamentsordninger, vil oplys-
ning herom kunne vise, hvad værdien af enkeltpersoners incitamentspro-
grammer er. Imidlertid vil sådanne oplysninger ikke afsløre en enkeltper-
sons samlede vederlag, hvis bestyrelsen også modtager ledelsesvederlag.

I danske virksomheder udgør bestyrelsesvederlag ofte uvæsentlige beløb i 
forhold til det samlede ledelsesvederlag. Dette berettiger imidlertid ikke til 
at udelade oplysningerne, da betingelsen, om at ”kun én kategori modtager 
sådanne beløb”, ikke er opfyldt. Der gælder således ikke noget væsentlig-
hedskriterie.

Hvis ledelsesvederlag henholdsvis pensionsforpligtelser til enkelte med-
lemmer af fx bestyrelse eller direktion ville blive vist i noterne til årsregn-
skabet, vil oplysning om vederlaget kunne gives samlet, så beløb til enkelte 
medlemmer ikke vises. Er der fx i en virksomhed én direktør, der modtager 
vederlag, samt en bestyrelse, der ligeledes modtager vederlag, kan veder-
laget vises samlet for de to ledelses organer under ét.

Som vi ser det

Lempelsesbestemmelse 
for regnskabsklasse C
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Hvis der i ét ledelsesorgan er flere direktører, som alle modtager vederlag, 
kan undtagelsen ikke benyttes.

Erhvervsstyrelsen har i en konkret sag tilkendegivet, at hvis en dattervirk-
somhed har tre direktører, hvor de to direktører bliver aflønnet af moder-
virksomheden, og den tredje direktør bliver aflønnet af dattervirksom-
heden selv, skal der gives oplysninger om det samlede ledelsesvederlag, de 
tre direktører modtager inkl. det ledelsesvederlag, der afholdes af moder-
virksomheden. I tilknytning til oplysningen om ledelsesvederlag skal det 
oplyses, at en anden virksomhed har afholdt en andel af ledelsesvederla-
get. 

Hvis en virksomhed har én direktør, som i årets løb har erstattet en tidligere 
direktør, vil undtagelsen heller ikke kunne anvendes, da det samlede ledel-
sesvederlag (omfattende ledelsesvederlaget til begge personer) ikke vil 
kunne henføres entydigt til én enkelt person.

Ved vederlag forstås i denne henseende det samlede vederlag. Modtager fx 
en direktør kontant vederlag, mens bestyrelsen alene modtager incita-
mentsordninger, anses begge ledelsesorganer for at modtage ledelses-
vederlag.

Vederlag m.v. til ledelsen skal altid indgå i specifikationen af de samlede 
personaleomkostninger, jf. § 98 a, uanset om ovenstående lem pelse anven-
des. 

Fratrædelsesgodtgørelser til ledelsen skal ligeledes oplyses som en del af 
ledelsesvederlaget, uanset om ledelsesmedlemmet er fratrådt. Afgørende 
er, om fratrædelsesgodtgørelsen er ydet som en del af direktørkontrakten. 
For yderligere om den regnskabsmæssige behandling af fratrædelsesgodt-
gørelser henvises til afsnit 32.6 Fratrædelsesgodtgørelser.

Fratrædelsesgodtgørelsen og dermed virksomhedens forpligtelse udgør 
den samlede værdi af de goder, som det fratrådte ledelsesmedlem modta-
ger. Eksempler herpå er firma bil, fast ejendom og incitamentsprogrammer 
i form af aktieoptioner og tegningsrettigheder.

Flere direktører

Udskiftning af direktør  
i årets løb

Særligt om fratrædelses-
godtgørelser til ledelsen
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En skematisk opstilling over kravene til oplysninger om ledelsesvederlag er 
opstillet nedenfor: 

Start

Er selskabet omfattet af 
 regnskabsklasse C eller D?

Nej
Der er ikke krav om 
 oplysning om ledelses-
vederlag

Ja

Udbetaler selskabet vederlag  
til en eller flere af selskabets 
ledelsesorganer?

Ja
Er selskabet omfattet  
af regnskabsklasse D?

Ja

Der skal gives 
 oplysninger om 
 ledelsesvederlag for 
hver ledelseskategori

Nej Nej

Betaler selskabet et manage-
ment fee, der helt eller delvist 
dækker vederlag for et eller 
flere af selskabets ledelsesor-
ganer?

Ja

Fører oplysning om ledelses-
vederlag for hver ledelses-
kategori til, at der oplyses 
beløb for et enkelt medlem  
af en ledelseskategori?

Nej

Nej Ja

Afholder et andet selskab i 
 koncernen vederlag for et eller 
flere af selskabets ledelses-
organer, uden at der sker 
 afregning selskaberne imel-
lem?1

Ja Modtager kun én ledelses-
kategori vederlag?

Ja
Oplysninger om 
 ledelsesvederlag  
kan udelades

Nej Nej

I de tilfælde hvor selskabet 
undtagelsesvist ikke betaler 
ledelsesvederlag, skal det 
oplyses, at ledelsesvederlag 
udgør 0 kr.

Oplysninger om ledelses-
vederlag kan angives samlet 
for to ledelseskategorier, så 
der ikke oplyses beløb for et 
enkelt medlem af en ledel-
seskategori

1)  I tilknytning til oplysning om ledelsesvederlag bør det oplyses, at en anden virksomhed har afholdt omkostningerne.

Erhvervsdrivende fonde skal, uanset regnskabsklasse, opfylde oplysnings-
kravene i § 98 b, der omhandler ledelsesvederlag og særlige incitaments-
programmer. Særlige incitamentsprogrammer må dog antages at være 
sjældent forekomne i erhvervsdrivende fonde.

Oplysningskrav om 
 ledelsesvederlag i alle 
erhvervsdrivende fonde, 
§ 69
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Er en erhvervsdrivende fond modervirksomhed i en koncern, som, jf. 
§§ 110-111, kan undlade at udarbejde et koncernregnskab, skal der i års-
regnskabet tillige gives oplysning om det samlede vederlag, som medlem-
mer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem i 
andre virksomheder i koncernen. Det samme er tilfældet, hvis fonden i hen-
hold til § 114, stk. 2, nr. 4, udeholdes af konsolideringen i koncernregnska-
bet.

37 .6 Særlige incitamentsprogrammer for ledelsen
Aktiebaserede vederlæggelsesformer er gennem en årrække ble vet mere 
almindelige. Vederlæggelsesformer, som fx med arbejderaktier, aktie-
optioner, warrants og lig nen de for selskabernes ledelse og andre medarbej-
dere, har derfor regnskabsbrugers in teres se.

Der kræves for regnskabsklasse C og D samt for erhvervsdrivende fonde, 
uanset regnskabsklasse, oplysninger om særlige incitamentsprogrammer, 
som skal omfatte, hvilken kategori af le del sen programmet gælder for, 
 hvilke ydelser programmet vedrører, og hvad der er nødvendigt for at kunne 
vur dere værdien heraf. Oplysningerne, herunder beløbs  an gi velser, skal 
gives for både indeværende og foregående regnskabsår. 

Der er også krav til oplysning om alle værdipapirer og rettigheder, herunder 
også optioner og warrants udstedt til ledelse og medarbejdere i egenkapi-
talbaserede aktievederlæggelsesprogrammer. Se mere herom i kapitel 21 
Finansielle forpligtelser.

Særlige incitamentsprogrammer omfatter efter EY’s opfattelse ikke alene 
aktiebaseret vederlæggelse, men gælder også for særlige kontante incita-
mentsprogrammer. Det må konkret vurderes, hvorvidt et incitamentspro-
gram er særligt i forhold til den pågældende virksomhed, branche eller lig-
nende. Fx vil en direktør i et venture-investeringsselskab, der opnår en 
større bonus hver gang, der frasælges en virksomhed, efter EY’s opfattelse 
være omfattet af oplysnings kravene.

IFRS 2 Sharebased Payment kan for aktiebaserede vederlæggelsesordnin-
ger være med til at afdække, hvilke oplysningskrav der kan være nyttige i 
relation til aktiebaserede aflønningsformer. IFRS 2 dækker dog alle former 
for aktiebaseret vederlæggelse også for medarbejdere, leverandører m.v., 
hvor loven alene stiller oplysningskrav til ledelsens særlige incitamentspro-
grammer. IFRS 2 stiller bl.a. følgende krav: 

Den regnskabsmæssige behandling af aktiebaseret veder læggelse skal 
beskrives i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis, herunder:
• Hvorvidt aktiebaseret vederlæggelse er et egenkapital instrument eller 

en forpligtelse, og hvordan aktiebaseret vederlæggelse indregnes i 
resultatopgørelsen og balancen.

• Hvordan værdien af aktiebaseret vederlæggelse opgøres.

Også koncernoplysninger, 
uanset om der udarbejdes 
koncernregnskab eller ikke

Oplysningskrav,  
§ 98 b

Som vi ser det

IFRS 2
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I noterne skal der bl.a. redegøres for:
• Modtager omfattet af vederlæggelsen (bestyrelse, direktion, leden  de 

medarbejdere, medarbejdere i øvrigt, leverandører m.v.).
• Typer af vederlæggelse (aktier, aktieoptioner, teg nings  optioner, m.v.).
• Beskrivelse af generel karakter af formål, indhold og betingelser, her-

under betingelser for endelig rets erhvervelse.
• Beløb der er indregnet i årsregnskabet, og hvordan de er indregnet.

– Antal instrumenter udestående primo, gennemsnitlig udnyttelses-
kurs, løbetid

– Antal tildelt i året pr. tildeling, udnyttelseskurs, løbetid
– Antal udløbet i året, gennemsnitlig udnyttelseskurs
– Antal udnyttet i året, gennemsnitlig udnyttelseskurs
– Udestående ultimo året pr. tildeling, udnyttelseskurs, løbetid

• Dagsværdi af udstedte optioner på tildelingstidspunktet, herunder 
beskrivelse af hvordan dagsværdi er opgjort og væsentlige for udsæt-
nin ger anvendt, herunder omkring opgørelsestidspunkt, løbetid, 
ud bytte og volatilitet.

• Eventuelle lån eller garantier udstedt af virksomheden i forbindelse 
med aktiebaserede betalinger.

Loven stiller ingen specifikke krav om indregning og måling, og IFRS 2 kan 
derfor ligeledes anvendes til inspiration ved indregning og måling. Se end-
videre omtale i afsnit 32.5 Aktiebaseret vederlæggelse.

37 .7 Revisionshonorarer
Store virk somheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse 
D skal give oplysning om det sam le de honorar til den revisionsvirksomhed, 
der udfører den lovpligtige revision, og til re vi sions virk som he dens datter-
virksomheder. Desuden skal anføres, hvor stor andel af honoraret der ved-
rører andre ydelser end revision. 

Virksomheder, der har 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, skal separat 
oplyse det samlede revisionshonorar til hver af de 2 revisionsvirksomheder.

Der er herudover krav om, at virksomheden specificerer det samlede hono-
rar i følgende hovedposter:
• Honorar vedrørende lovpligtig revision
• Erklæringsopgaver med sikkerhed
• Skatterådgivning
• Andre ydelser.

Loven stiller krav om sammenligningstal for op lys nin gen om det samlede 
revisionshonorar, men til gengæld er der ikke krav om sammenligningstal til 
specifikationen i ovenstående fire hovedposter. 

§ 96, stk. 2

2 revisorer

Særlig specifikationsgrad

Krav om sammen-
ligningstal
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I koncernregnskabet omfatter oplysningskravet honorar for revision af 
modervirksomhedens års regn skab, koncernregnskabet og hono ra r for 
revision af datter virk som he der ne. 

Der er ikke i lovbemærkningerne taget stilling til, om oplysninger om revi-
sions honorar skal dække både omkostninger til revision af rapporterings-
pakker til koncernregnskabets udarbejdelse og revision af de lokale offi-
cielle årsregnskaber. 

Efter EY’s opfattelse vil det være naturligt, at alene omkostninger afholdt til 
revision af koncernrapporteringspakker indgår i honora roplysningerne, 
idet det er disse omkostninger, der er medgået til revisionen af koncern-
regnskabet. I praksis kan det dog være vanskeligt at foretage en fordeling 
af omkostninger til revi sion af rapporterings pakker og eventuel lovpligtig 
revision af de officielle lokale årsregn skaber.

Honoraret til de revisionsvirksomheder, som alene reviderer en eller flere af 
koncernens dattervirksomheder, skal i henhold til lovbemærkningerne lige-
ledes oplyses som en del af revisionshonoraret m.v. på koncernniveau, hvis 
deres arbejde ligger til grund for koncernrevisors erklæring på koncern-
regnskabet.

I henhold til bemærkningerne til loven omfatter oplysningskravet honorar 
til den enkelte revisionsvirksomhed og ikke til netværk af revisorer. Det vil 
dog normalt være mest hensigtsmæssigt, at oplysningerne i koncern- og 
årsregnskabet gives samlet for et helt netværk. I større koncerner kan det i 
praksis være et stort antal revisionsvirksomheder, som reviderer de forskel-
lige koncernvirksomheder, uanset at disse indgår i samme netværk. Det er 
dog næppe hensigtsmæssigt eller i regnskabsbrugernes interesse, at kon-
cern- og årsregnskabet fyldes op med en specifikation af honoraret til revi-
sor for hver enkelt dattervirksomhed. 

Der synes imidlertid at være visse uoverensstemmelser mellem lovteksten 
og bemærkninger til loven. I henhold til lovteksten kan det udledes, at revi-
sionshonoraroplysninger i koncernen alene skal om  fatte den generalfor-
samlingsvalgte revisor for modervirksomheden og de dattervirksomheder, 
der revideres af denne eller af revisionsvirksomhedens dattervirksom-
heder. Mens lovbemærkningerne trækker i retning af, at honorarer til alle 
koncernens revisorer, inkl. honorarer til revision af dattervirksomhederne, 
der medgår som en del af revisionen af koncernregnskabet, skal indgå i 
noteoplysningerne. 

Virksomheder i regnskabsklasse C (stor) kan undlade at give oplysning om 
revisionshonorar i virksomhedens eget selskabsregnskab, hvis virksom-
hedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, hvor 
oplysningerne gives for koncernen som helhed. Det er en væsentlig betin-
gelse for at undlade at give oplysningerne i selskabsregnskabet, at oplys-

Revisionshonorarnoten  
på koncernniveau,  
§ 126, stk. 1, nr. 2

Som vi ser det

Revisorer for koncernens 
dattervirksomheder er 
ligeledes omfattet

Netværk

Usikkerhed om 
 oplysningskravet for  
revisionshonorarer  
i koncerner

Undladelse af oplysning 
om revisionshonorar i 
selskabsregnskab,  
§ 96, stk. 3



Kapitel 37 Noteoplysninger 

748 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

ningerne gives i koncernregnskabet for koncernen som helhed, og at dette 
koncernregnskab er offentliggjort på tidspunktet for offentliggørelse af 
virksomhedens årsrapport. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at oplysnin-
gerne om revisionshonorarer i koncernen fremgår af fx en Corporate Gover-
nance-rapport, da det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at oplysningerne 
om revisionshonorarer skal være reviderede.

Det pågældende koncernregnskab kan aflægges enten af virksom heden 
selv eller af en højere modervirksomhed, der hører under lovgivningen i et 
EU-/EØS-land. Koncernregnskabet kan være aflagt enten efter reglerne i 
EU’s regnskabsdirektiv eller efter IFRS i medfør af IFRS-forordningen. 

Ovenstående lempelse kan alene anvendes i selskabsregnskaber og gælder 
ikke i koncernregnskaber. Hvis en delkoncern i regnskabsklasse C (stor) 
aflægger et koncernregnskab, skal oplysninger om honorar for  revision 
m.v. oplyses i virksomhedens eget koncernregnskab, også selvom delkon-
cernen indgår ved fuld konsolidering i et højereliggende koncernregnskab i 
et EU-/EØS-land. 

Virksomheder i regnskabsklasse D kan ikke benytte ovenstående lempelse 
om oplysninger af revisionshonorarer, heller ikke i selskabsregnskabet. 

 Noten for revisionshonorarer kan eksempelvis udformes således:

Honorar til generalfor-
samlingsvalgte revisorer Koncern Modervirksomhed

t.kr. 2021 2020 2021 2020

Samlet honorar til EY  2.000  1.950  1.000    950

Der kan specificeres  
således:

Lovpligtig revision 1.450 1.350 600 575

Erklæringsopgaver  
med sikkerhed

 
420

 
325

 
350

 
175

Skatterådgivning 0 75 0 75

Andre ydelser    130    200     50    125

 2.000  1.950  1.000    950

37 .8  Anlægsnote for langfristede aktiver
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal for hver arabertalspost under 
langfristede aktiver give en række beløbsmæssige oplysninger om aktiver-
nes kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger. 

Virksomheder i regnskabsklasse B skal ikke præsentere anlægs noter for 
immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Virksomheder i regnskabs-
klasse B skal dog være opmærksomme på, at hvis de ønsker at præsentere 
en anlægsnote for fx immaterielle aktiver, så skal der udarbejdes anlægs-

Altid oplysning i et 
 koncernregnskab

Gælder ikke 
 regnskabsklasse D

EKSEMPEL 

§ 88, stk. 1
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note for alle virksomhedens langfristede aktiver, idet valget af Erhvervssty-
relsen anses som et tilvalg af bestemmelsen i § 88. 

Kravet om anlægsnote gælder ikke alene for immaterielle og materielle akti-
ver, der måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger samt inve-
steringsejendomme, der måles til dagsværdi efter § 38. Det fremgår speci-
fikt af loven, at kravet om anlægsnote også finder anvendelse for langfri-
stede aktiver, der måles til dagsværdi efter §§ 37-37 a, og for kapitalandele, 
der måles efter indre værdis metode efter § 43 a.

Efter EY’s opfattelse er oplysningerne, der danner grundlag for udarbej-
delse af anlægsnoterne, nødvendige ved opgørelsen af afskrivninger og 
regnskabsmæssig avance eller tab ved salg af langfristede aktiver. Desuden 
er anlægsnoten et vigtigt informationsgrundlag, fx ved anvendelse af virk-
somhedspant eller anden sikkerhedsstillelse i aktiver. Anlægsnoten giver 
også væsentlig information om investeringsniveau, niveau for af- og ned-
skrivninger m.v. EY anbefaler derfor, at virksomheder i regnskabsklasse B 
frivilligt medtager en anlægsnote i årsregnskabet. 

 Anlægsnoten kan udarbejdes på følgende måde:

Materielle aktiver

t .kr .

Grunde 
og byg-
ninger

Produk-
tions-  
anlæg/ 

maskiner

Andet 
drifts-

materiel I alt

Kostpris 1. januar 106.632 91.543 12.236 210.411

Tilgang 8.160 23.060 4.234 35.454

Overført 0 3.721 0 3.721

Afgang         0    -512   1.988     -2.500

Kostpris 31. december 114.792 117.812  14.482 247.086

Ned- og afskrivninger  
1. januar 28.346 45.891 5.547 79.784

Nedskrivninger 0 330 0 330

Afskrivninger 2.818 15.379 2.542 20.739

Afgang         0    -132   -1.237   -1.369

Ned- og afskrivninger  
31. december  31.164  61.468   6.852  99.484

Regnskabsmæssig værdi  
31. december  83.628  56.344   7.630 147.602

Heraf finansielt  
leasede aktiver        0   7.642       0   7.642

Heraf årets renter       210       0       0      210

Gælder alle langfristede 
aktiver

Som vi ser det

EKSEMPEL 
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37 .9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Virksomheder i regnskabsklasse B skal give oplysninger om pant eller 
anden sikkerhed i aktiver, herunder oplysninger om pantsætningernes sam-
lede omfang og de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige værdi. 
Selvom der alene er krav om oplysningerne på et samlet niveau, vil det ofte 
være hensigtsmæssigt med en specifikation. Specifikationen kan fx forde-
les på posterne fast ejendom, produktionsanlæg m.v. Virksomheder, der 
vælger at anføre pantsætninger og sikkerhedsstillelser mere specificeret 
end lovens § 64, stk. 2, kræver, har efter Erhvervsstyrelsens opfattelse til-
valgt § 94 nedenfor og skal i anvendt regnskabspraksis anføre, at der er 
foretaget et tilvalg fra regnskabsklasse C. 

For virksomheder i regnskabsklasse C og D skal der gives mere specifikke 
oplysninger om pantsætninger og den regnskabsmæssige værdi af pant-
satte aktiver. Specifikationskravet med fører, at pantsætninger skal specifi-
ceres for alle poster med den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte akti-
ver. For tinglyste ejer pante breve og lignende, der er udstedt til sikkerhed 
for gæld, skal det nominelle beløb oplyses uanset størrelsen af de konkrete 
gældsforpligtelser, der sikres. Desuden skal der oplyses om forhold som:
• Ejendomsforbehold, hvor sælger forbeholder sig ejendomsretten til et 

aktiv, indtil hele købesummen er betalt.
• Indregnede finansielt leasede aktiver.
• Likvide beholdninger, der er spærret eller deponeret til sikkerhed. 

Pantsætningsforbud eller såkaldt ”negativ pledge”, hvor der er aftalt visse 
bindinger på specifikke aktiver, fx at disse aktiver ikke kan sælges uden god-
kendelse fra kreditorer, er ikke omfattet af oplysningskravet i § 94.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal desuden særskilt angive den 
samlede sikkerhedsstillelse, som virksomheden har påtaget sig for eventu-
elle dattervirksomheder samt om virksomhedens samlede sikkerhedsstil-
lelse for de forpligtelser som øvrige virksomheder i koncernen har påtaget 
sig.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse om eventuelle ikke-
balanceførte engagementer samt give særskilt oplysning om størrelsen af 
sine eventualforpligtelser for hver kategori. Se mere om oplysningskravene 
i afsnit 26.11 Eventualforpligtelser.

Regnskabsklasse B, 
§ 64, stk. 2

Yderligere krav for 
 regnskabsklasse C og D, 
§ 94

§ 97

Yderligere krav for 
 regnskabsklasse C og D, 
§§ 94 a og b
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37 .10  Nærtstående parter
Formålet med at give oplysninger om nærtstående par ter i årsregnskabet 
er at henlede regn skabs bru ge rens opmærksomhed på, at resultatet af virk-
som he dens aktiviteter samt den økonomiske udvikling og finansielle stil ling 
kan være påvirket af tilstedeværelsen af nært stå ende parter og transaktio-
ner med disse. 

Loven stiller for virksomheder i regnskabsklasse C og D krav om op lysning 
om visse transaktioner med nærtstående parter. 

Begrebet “nært stå en de parter” defineres i henhold til den gældende IAS 24 
Related Party Disclosures. Referencen til IAS 24 i lovteksten betyder, at når 
defini tionen på nærtstående parter ændres i IAS 24, vil lovens definition på 
nærtstående parter ændres tilsvarende. 

Efter IAS 24 dækker bestemmende og betydelig indflydelse over mulighe-
den for at få indflydelse frem for faktisk indflydelse. IAS 24 indeholder en 
udtømmende definition på nærtstående parter.

IAS 24 indeholder følgende definition på nærtstående parter:

En person eller et nært familiemedlem til denne person er nærtstående til 
den regnskabsaflæggende virksomhed, hvis denne person:
i) har kontrol eller fælles bestemmende indflydelse over den regnskabs-

aflæggende virksomhed
ii) har betydelig indflydelse over den regnskabsaflæggende virksomhed
iii) er nøgleperson i den rapporterende virksomheds ledelse eller i dens 

modervirksomhed.

En virksomhed er nærtstående til den regnskabsaflæggende virksomhed, 
hvis blot en af følgende betingelser er opfyldt:
i) Virksomheden og den regnskabsaflæggende virksomhed er tilknyttet  

den samme koncern (tilknyttede virksomheder).
ii) En virksomhed er en associeret eller fællesledet virksomhed af den 

anden virksomhed (eller en associeret eller fællesledet virksomhed af 
en tilknyttet virksomhed i koncernen).

iii) Begge virksomheder er fællesledede virksomheder af samme tredje-
part.

iv) En virksomhed er en fællesledet virksomhed af en tredje virksomhed, 
og den anden virksomhed er en associeret virksomhed af den samme 
tredje virksomhed.

v) En virksomhed har en ydelsesbaseret pensionsordning for medarbej-
dere i enten den regnskabsaflæggende virksomhed eller en virksom-
hed, der er nærtstående i forhold til den regnskabsaflæggende virk-
somhed. Hvis den regnskabsaflæggende virksomhed selv har en sådan 
pensionsordning, er de betalende medarbejdere også nærtstående i 
forhold til den regnskabsaflæggende virksomhed.

Definition på  nærtstående 
parter

IAS 24.9

IAS 24.9 (a)

IAS 24.9(b)
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vi) Virksomheden er kontrolleret eller under fælles bestemmende indfly-
delse af en person, som identificeret under IAS 24.9(a).

vii) En person, som identificeret under IAS 24.9(a)(i) har betydelig indfly-
delse over virksomheden eller er nøgleperson i den virksomhed eller i 
dens modervirksomhed.

viii) En virksomhed eller en tilknyttet virksomhed, der leverer nøgleper-
sonsserviceydelser til den regnskabsaflæggende virksomhed eller til 
dennes modervirksomhed.

Oversigten på næste side illustrerer, hvilke parter der efter definitionen 
anses som nærtstående parter, og hvilke der ikke vil være nærtstående par-
ter til den regnskabsaflæggende virksomhed:
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Oplysning om nærtstående parter med bestemmende indflydelse
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal give en række oplysninger om 
de nært stående parter, der har bestemmende indflydelse på den regn-
skabsaflæggende virksomhed. Op lys nin ger ne skal gives, uanset om der har 
været trans ak tio ner mellem parterne. Oplysnin gerne skal omfatte navn og 
bopæl eller hjemsted samt grund lag for den bestemmende indflydelse.

Oplysning om transaktioner med nærtstående parter
Virksomheder i regnskabsklasse C og D skal desuden, i henhold til § 98 c, 
stk. 1, oplyse om de transaktioner, virksomheden har foretaget med nært-
stående par ter i løbet af regnskabsåret. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at virksomhedens nærtstående par-
ter kan ændre i sig i løbet af regnskabsåret. Oplysninger om transaktioner 
med nærtstående parter er ikke begrænset til de nærtstående parter, som 
virksomheden har ultimo regnskabsåret. Oplysningskravet gælder også de 
parter, der har været nærtstående i løbet af regnskabsåret.

Virksomheden kan vælge mellem to muligheder for oplysning om transakti-
oner med nærtstående parter. Enten oplyses om alle transaktioner med 
nærtstående parter efter § 98 c, stk. 1, ellers oplyses alene om transaktio-
ner med nærtstående parter, der ikke er foretaget på markedsmæssige vil-
kår efter § 98 c, stk. 7.

Hvis der har fundet transaktioner sted mellem virksomheden og dens nært-
stående parter, skal virksomheden oplyse om arten af forholdet mellem 
virksomheden og de nærtstående parter og give de oplysninger om trans-
aktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forhol-
dets mulige påvirkning af årsregnskabet.

Oplysningerne skal som minimum omfatte:
• Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse
• Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for 

disse
• Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter
• Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender.

Der skal for det første oplyses om forholdet mellem virksomheden og den 
nærtstående part, som virksomheden har foretaget transaktioner med. 
Dette kan fx være oplysning om, at den nærtstående part er en modervirk-
somhed eller et medlem af ledelsen.

Der skal endvidere oplyses om transaktionernes art og beløbsmæssige 
størrelse. Det kan fx oplyses, at der er tale om husleje, varekøb eller vare-
salg, advokatydelser m.v. De beløbsmæssige størrelser skal tillige oplyses. 
Det er ikke nødvendigt at give oplysningerne pr. transaktion, hvis transaktio-

§ 98 c, stk. 5

§ 98 c, stk. 1

Oplysningskravet gælder 
også for parter, der har 
været nærtstående i løbet 
af regnskabsåret

Alle trans aktioner eller kun 
dem, der ikke er indgået på 
markedsmæssige vilkår

§ 98 c, stk. 1
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nerne kan grupperes og aggregeres på en hensigtsmæssig måde. Fx kan 
alle varekøb i årets løb fra en nærtstående part vises som et samlet beløb.

Der skal oplyses om mellemværender med nærtstående parter pr. balance-
dagen. Dette krav gælder, uanset om der er tale om et tilgodehavende hos 
eller en gæld til en nærtstående part. Endvidere skal det oplyses, om der er 
foretaget nedskrivning af tilgodehavender hos de nærtstående parter. For 
nedskrivninger skal der oplyses om både årets nedskrivninger og de akku-
mulerede nedskrivninger. I denne forbindelse må eftergivelser af tilgodeha-
vender også anses som transaktioner, der skal oplyses om.

Alternativt har virksomheden mulighed for alene at give oplysninger om de 
transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på mar-
kedsmæssige vilkår. Det skal oplyses i noterne, hvis denne fremgangsmåde 
anvendes.

Oplysningerne skal omfatte beløbet for sådanne trans aktioner, karakteren 
af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktio-
nerne, som er nødvendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling. 
Det præciseres herved, at oplysningen skal om fatte en beløbmæssig angi-
velse af transaktionen, og det er således ikke tilstrækkeligt at oplyse om en 
procentandel, et niveau eller et interval. 

Oplysninger om individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karak-
ter, medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå effekten 
af disse transaktioner på virksomhedens finansielle stilling. 

Som eksempler på transaktioner mellem nærtstående parter nævner 
IAS 24 følgende:
• Køb og salg af varer og andre kortfristede aktiver
• Køb og salg af fast ejendom og andre langfristede  ak ti ver
• Køb, salg og overførsel af serviceydelser
• Leje- og leasingaftaler
• Overførsel af resultater fra forskning og udvikling
• Løn og vederlag inkl. ikke-kontante fordele
• Forhandler-, management-, royalty- og licensaftaler
• Garantier og sikkerhedsstillelser
• Lån
• Gældseftergivelse
• Modtagelse af tilskud, herunder skattefrie koncerntilskud
• Indskud af egenkapital og tilbagebetaling heraf og udlodning eller mod-

tagelse af udbytte.

For visse transaktioner med nærtstående parter, fx indgåelse af en opera-
tionel leasingaftale, skal vurderingen af, om transaktionen er gennemført 
på markedsmæssige vilkår, foretages med udgangspunkt i vilkårene ved 

§ 98 c, stk. 7

Beløbsmæssig oplysning

§ 98 c, stk. 4

Eksempler på 
 transaktioner

Vurdering af om  
transaktionen er sket  
på markedsmæssige  
vilkår
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aftalens indgåelse. Senere ændringer i markedsvilkårene vil ikke medføre, 
at transaktionen dermed ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. 

Oplysning om væsentlige trans aktio ner, som ikke er indgået på markedsvil-
kår, kan undlades i modervirksomhedens selskabsregnskab, hvis transaktio-
nerne er indgået mellem virksomheden og en eller flere af virksomhedens 
helejede dattervirksomheder. Det er således alene transaktioner, der er 
indgået mellem den regnskabsaflæggende virksomhed og en eller flere af 
den regnskabaflæggende virksomheds helejede dattervirksomheder nedad 
i en koncern, der kan undlades, dvs. dattervirksomheder er ikke undtaget 
fra oplysningskravet. End videre er transaktioner med delvist ejede virk-
somheder, herunder datter virksomheder, associerede virksomheder eller 
fællesledede virksomheder, heller ikke undtaget fra oplysningskravet.

Oplysningerne skal dog medtages i årsregnskabet, hvis de er af væsentlig 
betydning for forståelsen af års regnskabet, jf. § 11, stk. 2.

Hvis virksomheden har indgået væsentlige usædvanlige transaktioner med 
nærtstående parter på normale markedsvilkår, er der fortsat krav om 
oplysning herom i ledelsesberetningen, hvis det er usædvanlige forhold, 
der har påvirket årsregnskabet. 

Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse
 Industri A/S har følgende nærtstående parter med bestemmende 
indflydelse:

 Industrie Euro AG 
Eurostrasse 123 
D-100045 Düsseldorf 
Tyskland

 Industri A/S’ nærtstående parter med betydelig ind flydelse omfat-
ter tilknyttede virksomheder og associe rede virksomheder, og sel-
skabernes bestyrelse, direktion og ledende med arbejdere samt 
disse personers familie medlemmer. Nærtstående parter omfatter 
desuden selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsent lige 
interesser.

 Med henblik på at sikre fremtidige udvidelses mulig heder har Indu-
stri A/S i 2021 erhvervet et grundareal beliggende i umiddelbar til-
knytning til selskabets nu værende fabrik i Produktionsby. Arealet er 
erhvervet fra bestyrelsesformand A. Dinesen til en købe sum på 
8 mio. kr. Grundarealet er af to uafhængige ejendomsmæglere fast-
sat til en dags værdi i størrelsesorden 2-3 mio. kr.

De fleste transaktioner vil være indgået på markedsmæssige vilkår. Skatte-
frie koncerntilskud og gældseftergivelser i koncernforhold vil dog ofte ikke 

Undtagelse for 
 trans aktioner, der 
 elimineres i koncern-
regnskabet

EKSEMPEL 

Tilskud og gældseftergivel-
ser i koncernforhold
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være ydet på markedsmæssige vilkår, og en gennemførelse af sådanne 
transaktioner skal derfor oplyses.   

Der gælder ingen specifikke krav for oplysninger om transaktioner med 
nærtstående parter i regnskabsklasse B-virksomheder. Har en virksomhed 
i regnskabsklasse B væsentlige transaktioner med nærtstående parter, og 
er oplysning herom nødvendig for, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede, følger det af § 11, stk. 2, at der skal gives oplysning om disse trans-
aktioner, selvom der ikke er specifikt krav herom i loven.

Regnskabsklasse B-virksomheder kan nøjes med at følge de krav, der er til 
nærtstående parter, der er indbygget i lovens skemabestemmelser, fx til-
godehavender og gæld til tilknyttede virksomheder, kapi tal  andele i datter-
virksomheder og associerede virksomheder, mellemværender med ledel-
sen, renter mellem tilknyttede virksomheder m.v. 

Ud over ovenstående krav til oplysninger om transaktioner med nærtstå-
ende parter er der yderligere specifikke oplysningskrav i loven, der har rela-
tion til nærtstående parter. Det drejer sig om:
• Oplysninger om ledelsesvederlag og transaktioner med nærtstående 

parter i erhvervsdrivende fonde, §§ 69 og 70 (B, C og D)
• Oplysninger om modervirksomheder, §§ 71 (B) og 97 b (C og D) 
• Oplysninger om dattervirksomheder, kapitalinteresser og associerede 

virksomheder, § 97 a (C og D)
• Oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser for ledelses-

medlemmer, § 73 (B, C og D). 

Erhvervsdrivende fonde skal også give oplysninger om transaktioner  
med nærtstående parter, uanset regnskabsklasse. Oplysningskravet for 
erhvervsdrivende fonde kan i modsætning til kravene for kapitalselskaber 
ikke begrænses til transaktioner, som ikke er indgået på markedsmæssige 
vilkår.

Kravet om oplysninger om transaktioner med nærtstående parter i 
erhvervsdrivende fonde er ikke på samme måde dækket af en koncernbe-
stemmelse, som det er tilfældet ved ledelsesvederlag. Det betyder fx, at 
transaktioner mellem fondens dattervirksomheder og fondens ledelse ikke 
er omfattet af lovens oplysningskrav.

Erhvervsstyrelsen er bemyndiget til at fastsætte yderligere krav om oplys-
ninger af andre vederlag eller honorarer, som et medlem af ledelsen, en 
administrator eller andre modtager for rådgivning eller administration eller 
lignende for fonden. 

Erhvervstyrelsen har udnyttet bemyndigelsen og har udstedt bekendtgø-
relse nr. 1452 af 15. december 2014 om oplysninger om vederlag m.v., som 
en administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond.

Regnskabsklasse B

Oplysningskrav i relation  
til nærtstående parter

Erhvervsdrivende fonde, 
§ 69, stk. 3

Bemyndigelse til  
Erhvervsstyrelsen 
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For virksomheder i regnskabsklasse B kræves oplysning om navn og hjem-
sted for den modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den 
mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed.

For virksomheder i regnskabsklasse C og D kræves oplysning om navn og 
hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for 
den største henholdsvis mindste koncern, hvori virksomheden indgår som 
dattervirksomhed. Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende uden-
landske koncernregnskaber kan rekvireres. 

Kravet i bestemmelsen er således todelt, og det er EY’s opfat telse, at hvis 
et koncernregnskab aflagt af en udenlandsk koncern ikke kan rekvireres, 
skal den danske dattervirksomhed fortsat oplyse navn og hjemsted for 
modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab. Virksomheden bør 
herudover anføre, at koncernregnskaberne for den udenlandske koncern 
ikke er offentlige tilgængelige og dermed ikke kan rekvireres af regnskabs-
bruger. 

For virksomheder i regnskabsklasse C og D skal der gives oplysninger om 
virksomhedens dattervirksomheder, kapitalinteresser og associerede virk-
somheder. Det må ligeledes antages, at oplysningskravet omfatter en virk-
somheds interesser i fællesledede arrangementer. Oplysningerne skal som 
udgangspunkt omfatte navn, hjemsted, retsform og ejerandel for hver dat-
tervirksomhed, kapitalinteresse og associerede virksomhed. For interes-
sent- og kommanditselskaber, hvori virksomheden er interessent eller kom-
plementar, skal der oplyses om navn, hjemsted og retsform.

I lovens definition af dattervirksomheder ligger, at dattervirksom heders 
dattervirksomheder også vil være omfattet af oplysningskravet. Endvidere 
skal dattervirksomheders kapitalandele i associerede virksomheder også 
oplyses, mens der ikke skal oplyses om associerede virksomheders datter-
virksomheder. 

Der skal ligeledes oplyses om egenkapital og resultat ifølge senest god-
kendte årsrapport. Disse oplysninger kan undlades, hvis én af følgende 
betingelser er opfyldt: 
• Den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke 

offentliggør en årsrapport.
• Den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds 

regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab.
• Virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dattervirk-

somhed, kapitalinteresse eller associerede virksomhed til dennes regn-
skabsmæssige indre værdi.

Oplysningskravet om navn, hjemsted og retsform kan undlades, hvis oplys-
ningen kan volde betydelig skade for virksomheden selv, dattervirksomhe-

Oplysning om 
 modervirksomhed og 
 koncernregnskab,  
§ 71

§ 97 b

Som vi ser det

Oplysninger om kapital-
andele i dattervirksom-
heder, kapitalinteresser og 
associerede  virksomheder,  
§ 97 a

Også datter-datter-
virksomheder

Oplysning om egenkapital 
og resultat

Skadesklausul
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den, kapitalinteressen eller den associerede virksomhed. Hvis denne ska-
desklausul anvendes, skal dette oplyses i noterne til årsregnskabet. Oplys-
ningerne om egenkapital og resultat kan ikke undlades under henvisning til 
skadesklausulen.

Det vil efter EY’s opfattelse kun i meget sjældne tilfælde være muligt at 
anvende ovenstående skadesklausul. Der vil være tale om sådanne tilfælde, 
hvor oplysningerne kan skade virksomhedernes konkurrencemæssige 
situa tion, eller hvis en virksomhed opererer internationalt, og oplysnin-
gerne kan medføre, at fx en dattervirksomhed kan komme i klemme mellem 
stridende parter. 

Oplysningskravet om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser for ledelses-
medlemmer kræver, at virksomheden angiver summen af lån og sikker-
hedsstillelser fordelt på hver ledelseskategori samt de væsentligste vilkår 
herfor. For tilgodehavender omfatter væsentligste vilkår rentefod samt de 
beløb, der er tilbagebetalt i året. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal 
det oplyses særskilt. For virksomheder i regnskabsklasse C og D gælder de 
samme krav for tilgodehavender og sikkerhedsstillelser for ledelsesmed-
lemmer i modervirksomheder og personer, der står de omhandlende ledel-
sesmedlemmer særligt nær. 

Oplysningskravet omfatter såvel lovlige som ulovlige lån og sikkerheds-
stillelser til ledelsesmedlemmer, men ikke lån og sikkerheds stillelser til sel-
skabsdeltagere.

Virksomheder i regnskabsklasse D skal oplyse om fulde navn og bopæl, for 
virksomheders vedkommende hjemstedet, samt den nøjagtige ejer- og 
stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når stemme-
ret eller ejerandel udgør mindst 5 %, dog mindst 100.000 kr.

37 .11 Tilbagetrædelseserklæringer 
Lovens § 93, stk. 3, kræver, at virksomheder i regnskabs klasse C og D skal 
oplyse, hvis en kreditor fri vil ligt har tilkendegivet at ville træde tilbage til 
fordel for alle virksomhedens andre kreditorer med henblik på dækning for 
deres tilgodehavender i virk somheden.

For enhver forpligtelse, der er omfattet af til ba ge træ del sen, skal det ude-
stående beløb, tidspunktet for for fald og eventuelle særlige vilkår for til-
bagetrædelsen op lyses.

Tilbagetrædelseserklæringer afgives normalt kun i si tu ationer, hvor virk-
somheden er nødlidende, og virk som heden forsøges rekonstrueret. Til-
bage træ del ses  erklæringen kan gives over for både eksisterende og frem-
tidige kreditorer. Oplysninger herom bør også anføres.

Som vi ser det

Oplysning om 
 tilgodehavender og 
 sikkerhedsstillelser for 
ledelsesmedlemmer,  
§ 73

§ 104

Vilkår
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Oplysningerne bør også omtales i le del sesberetningen, idet der normalt er 
tale om et væ sent ligt forhold for regnskabsbrugerens for ståelse af års-
rapporten.

For yderligere om støtteerklæringer og hvorvidt disse er juridisk bindende i 
afsnit 26.11 Eventualforpligtelser. 

37 .12 Oplysninger om usikkerheder og usædvanlige forhold
Loven stiller ikke specifikt krav om, at sådanne oplysninger skal ind arbejdes 
i noterne til årsregnskabet, men suppleringskravet i lovens § 11, stk. 2, til-
siger, at hvis lovens bestemmelser ikke i sig selv er tilstrækkelige til at 
opfylde lovens krav om et retvisende billede, skal der gives yderligere oplys-
ninger. 

Årsregnskabet skal derfor indeholde omtale af usikkerheder om going con-
cern, usikkerheder ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser, 
usædvanlige forhold og begivenheder efter balancedagen, i det omfang 
sådanne oplysninger er væsentlige for regnskabsbrugerens forståelse af 
årsregnskabet.

Oplysninger, der skal tilgodese lovens suppleringskrav, vil mest hensigts-
mæssigt kunne placeres først i årsregnskabets noter, men kan også være 
krævet i relation til lovens krav til ledelsesberetningen. Forholdet er nær-
mere beskrevet i kapitel 6 Ledelsesberetning, hvortil der henvises.

37 .13 Oversigt over lovens notekrav
Nedenstående oversigt giver et overblik over samtlige notekrav, der gælder 
for de enkelte regnskabsklasser og i et eventuelt koncernregnskab. Det er 
desuden anført, hvor i denne publikation kravene er nærmere omtalt. 

Der er i nedenstående oversigt ikke medtaget alle oplysningskrav i relation 
til anvendt regnskabspraksis og oplysningskrav til egenkapitalopgørelse, på 
trods af at disse krav i loven fremstår som krav til noteoplysninger. Disse 
krav er særskilt omtalt i kapitel 12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabs
mæssige skøn og væsentlige fejl og kapitel 7 Egenkapitalopgørelse.

Der er i oversigten heller ikke medtaget de oplysningskrav, som alene kræ-
ves i virksomhedens ledelsesberetning. Disse er samlet i en oversigt i afsnit 
6.8 Samlet oversigt over lovens krav til ledelsesberetningen.

Suppleringskravet,  
§ 11, stk. 2
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

11, 
stk. 3

Oplysning om ændring af 
anvendt regnskabspraksis,  
herunder beløbsmæssig  
indvirkning.

      12.3

12 Oplysninger, som er nødven-
dige, for at årsregnskabet giver 
et retvisende billede, skal med-
tages i noterne, herunder fx:
• Væsentlige usikkerheder 

ved fortsat drift
• Væsentlige usikkerheder 

vedrørende indregning og 
måling

• Usædvanlige forhold
• Begivenheder efter balance-

dagen (for regnskabsklasse 
C og D samt for koncerner 
gælder § 98 d).

     
4.3    
og 

13.9

22 b, 
stk. 2

Virksomheder. som anvender 
en eller flere af undtagelses-
mulighederne for mikrovirk-
somheder, skal oplyse herom.

 1.5

26 Tilgodehavender, der er omsæt-
ningsaktiver, men som forfalder 
til betaling mere end et år efter 
balancedagen, skal præsente-
res særskilt i balancen eller 
noteoplyses. 

      14.4

31 Virksomheden skal oplyse om 
ledelsens forslag til  beslutning 
om anvendelse af virksomhe-
dens overskud eller dækning af 
underskud i tilknytning til resul-
tatopgørelsen.

Er der foretaget udlodning af 
ekstraordinært udbytte i regn-
skabsåret, eller er der foretaget 
udlodning af ekstraordinært 
udbytte efter regnskabsårets 
udløb, skal dette også oplyses.

 
7.5    
og  

28.7

50, 
stk. 2

Bruttooplysninger om modreg-
nede beløb i resultatopgørelsen  
ved dagsværdisikring.

    22.10

53 Redegørelse for anvendt regn-
skabspraksis.      12.2

54 Oplysning om ændringer i regn-
skabsmæssige skøn og korrek-
tion af væsentlige fejl, herunder 
beløbsmæssig indvirkning.

     
12.6 
og 

12.8
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

55 Oplysning om manglende sam-
menlignelighed eller den fore-
tagne tilpasning af sammenlig-
ningstal.

      4.10

55 a Oversigt over bevægelser i 
dagsværdireserven i løbet af 
regnskabsåret, jf. § 49, stk. 31

() ved 
indreg-
ning af 
filialer

     25.11

58 Opskriver virksomheden 
anlægsaktiver, der ikke løbende 
reguleres til dagsværdi efter  
§§ 37 og 38, oplyses:

Den regnskabsmæssige værdi i 
balancen, som ville have været 
indregnet, hvis opskrivning 
efter § 41 ikke havde været 
foretaget.

Bevægelser på posten Reserve 
for opskrivning under egenkapi-
talen.1

Indregning og måling af den 
skattemæssige effekt af bevæ-
gelserne i opskrivningsreser-
ven.

      16.7

58 a, 
stk. 1

For hver kategori af aktiver og 
forpligtelser, som måles til 
dagsværdi, jf. §§ 37 og 38, skal 
oplyses:
1) dagsværdien ultimo regn-

skabsåret
2) årets ændringer af dagsvær-

dien, der er indregnet 
direkte i resultatopgørelsen 

3) årets ændringer, der er ind-
regnet i dagsværdireserven 
under egenkapitalen.

     5.8

58 a, 
stk. 2

Måles aktiver eller forpligtelser 
til dagsværdi, jf. §§ 37 og 38, 
og måles dagsværdien ikke på 
grundlag af observationer på et 
aktivt marked, skal der gives 
 oplysninger om de centrale for-
udsætninger, som er anvendt 
ved beregningen.

     5.8

1) Kun et notekrav, hvis der ikke udarbejdes en egenkapitalopgørelse.
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

58 b For afledte finansielle instru-
menter skal der oplyses om 
omfanget og karakteren af 
instrumenterne, samt væsent-
lige betingelser, som kan få 
betydning for beløbet, tidspunk-
tet og sikkerheden for fremti-
dige pengestrømme.

     22.10

58 c Positive og negative forskelsbe-
løb, som konstateres ved første 
indregning efter den indre vær-
dis metode, skal oplyses.

      19.4

59 Årets indregnede rentebeløb i 
kostprisen for aktiver for hver 
regnskabspost.

      33.3

60 Hvilke aktiver, der ikke ejes af 
virksomheden, med beløbs-
angivelse, hvis virksomheden 
har valgt at indregne disse akti-
ver i balancen.

  34.4

62 Andelsvirksomheder skal 
angive den samlede efterbeta-
ling fra eller til bagebetaling til 
andelshaverne.

    

63 Samlet gæld, der forfalder til 
 betaling mere end fem år efter 
balancetidspunktet.

 21.10

64, 
stk. 1

Samlet størrelse af eventualfor-
pligtelser, her under  leasing-, 
kautions- og garantiforpligtel-
ser samt andre eventualforplig-
telser, der ikke er  indregnet i 
balancen.

 
26.11 

og 
34.5

64, 
stk. 2

Det samlede omfang af pant-
sætninger og de pantsatte akti-
vers samlede regnskabsmæs-
sige værdi.

 
26.11 

og  
37.9

64, 
stk. 3

Særskilt oplysning om eventual-
forpligtelser og pant sætninger 
og sikkerhedsstillelser over for 
tilknyttede og associerede virk-
somheder specificeret for hver 
kategori.

     
26.11     

og 
27.15

66 Arabertalsposter, der er 
sammen draget, skal anføres 
særskilt i noterne. De tilsva-
rende beløb for foregående år 
skal anføres.

     
14.2 
og 

28.1
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

67 Forbindelse med andre 
regnskabs poster hvis et aktiv 
eller passiv henhører under 
flere poster, jf. skemaerne for 
balancen.

     

67 a Størrelsen og arten af særlige 
indtægts- eller omkostningspo-
ster på grund af deres størrelse 
eller art. 

Der skal herunder gives oplys-
ning om årets
1) tilbageførsler af nedskriv-

ninger på omsætnings-
aktiver

2) nedskrivninger på omsæt-
ningsaktiver, som overstiger 
normale nedskrivninger

3) nedskrivninger på anlægs-
aktiver

4) tilbageførsler af nedskriv-
ninger på anlægsaktiver.

() 
undta-
get fra 
nr. 1 og 

2

    

28.5, 
33.4 
og  

37.4

68 Antal gennemsnitlige beskæfti-
gede i regnskabsåret.      37.5

69, 
stk. 1 
og 4

Erhvervsdrivende fonde skal 
give de i § 98 b nævnte oplys-
ninger om ledelsesvederlag og 
administrations vederlag.

      37.5

69, 
stk. 2

Er den erhvervsdrivende fond 
modervirksomhed i en koncern, 
som i henhold til §§ 110 og 111 
undlader at udarbejde koncern-
regnskab, skal der i årsregnska-
bet  tillige gives oplysning om 
det samlede vederlag m.v., 
medlemmer af fondens besty-
relse og direktion modtager 
som ledelsesmedlem i andre 
virksomheder i koncernen. Det 
samme er tilfældet, hvis fonden 
udeholdes i henhold til § 114, 
stk. 2, nr. 4.

     37.5
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

69, 
stk. 3

Den erhvervsdrivende fond skal 
i årsregnskabet oplyse om 
transaktioner mellem fonden og 
dens nærtstående parter, jf. 
§ 98 c, stk. 2, herunder skal 
fonden oplyse om arten af for-
holdet mellem fonden og de 
nærtstående  parter og give de 
informationer om transaktioner 
og  mellemværender, der er nød-
vendige for en forståelse af for-
holdets mulige påvirkning af 
årsregnskabet.  Oplysningerne 
skal som minimum omfatte:
1) Transaktionernes art og 

beløbsmæssige størrelse.
2) Den beløbsmæssige stør-

relse af mellemværender og 
betingelser for disse.

3) Årets nedskrivninger af til-
godehavender fra nært-
stående parter samt den 
akkumulerede nedskrivning 
på eksisterende tilgodeha-
vender.

      37.10

70 Redegørelse for eventuelle 
vedtægtsbestemmelser eller 
aftaler, der knytter en erhvervs-
drivende fond til en erhvervs-
drivende virksomhed eller en 
anden fond. 

    

71 Navn og hjemsted på den 
modervirksomhed, der udarbej-
der koncern regnskab for den 
mindste koncern, hvori 
 virksomheden indgår som dat-
tervirksomhed.

  37.10

73 Tilgodehavender hos medlem-
mer af ledelsen og/eller sikker-
hedsstillelser over for medlem-
mer af ledelsen fordelt på hver 
ledelseskategori. 

For hver kategori skal angives 
de væsentligste vilkår, herun-
der rentefod og de beløb, der er 
tilbagebetalt i året. Herudover 
skal for hver kategori oplyses 
om nedskrivninger på indreg-
nede beløb, og om der er givet 
afkald, herunder delvist afkald, 
på indregnede beløb. Er et lån 
optaget og indfriet i årets løb, 
skal det oplyses særskilt.

      37.10
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

77 Besiddelse af egne kapital-
andele på balancedagen, køb 
og salg i løbet af regnskabsåret 
og årsag til erhvervelse af egne 
kapital andele. Oplysningskravet  
kan enten opfyldes i ledelsesbe-
retningen eller i noterne.

      35.6

80 De regnskabsposter, der klassi-
ficeres som ophørende 
 aktiviteter, og som sammendra-
ges i én linje i resultat-
opgørelsen og i balancen, skal 
specificeres i noterne.

   

14.8, 
28.6, 
37.3  
og  

39.9

87 a Specifikation af virksomhedska-
pitalens klasser. For aktieselska-
ber skal i alle tilfælde angives 
antal og pålydende værdi. Ved 
kapitalforhøjelser i aktie- og 
anparts- eller partnerselskaber 
skal oplysninger om antal og 
pålydende værdi tilsvarende 
gives.

    25.17

88 Krav om anlægsnote for hver 
post under anlægsaktiver, der 
specificerer kostpris, opskriv-
ninger samt ned- og afskrivnin-
ger.

    37.8

88 a Virksomheden skal oplyse om 
de særlige forudsætninger, som 
ligger til grund for indregning 
og måling af udviklingsprojekter 
og skatteaktiver.

   
15.9 
og 

27.15

88 b For finansielle anlægsaktiver, 
der måles til kostpris, hvor de 
pågældende aktiver er indreg-
net til en højere værdi end 
dagsværdien, skal gives oplys-
ning om aktivernes dagsværdi, 
den indregnede værdi og årsa-
gen til, at der ikke er foretaget 
nedskrivninger. Der skal endvi-
dere gives oplysning om, hvil-
ken dokumentation, der ligger 
til grund for antagelsen om, at 
den regnskabsmæssige værdi 
vil blive genindvundet.

Oplysningerne kan gives samlet 
for ensartede grupper af 
anlægsaktiver.

   
19.7  
og 

20.9

89, 
stk. 1

Forklaring til periodeafgræns-
ningsposter, der indgår som 
aktiver.
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

89, 
stk. 2

Forskelsbeløbet for varebehold-
ningers genanskaffelsesværdi i 
forhold til kostpris for hver 
post.

   23.8

90 a Hvilke indregnede aktiver, der 
ikke ejes af virksomheden, og til 
hvilken værdi de er indregnet.

  
20.9 
og 

34.4

90 b Karakteren og værdien af even-
tualaktiver.  

(C stor) 


26.13

91 Forklaring til periodeafgræns-
ningsposter, der indgår som 
forpligtelser og forklaring til 
hensatte forpligtelser.

   26.10

92 For hver post under gældsfor-
pligtelser skal oplyses om den 
del, der forfalder til betaling 
mere end fem år efter balance-
tidspunktet.

    21.10

93, 
stk. 1 
og 2

For konvertible gældsbreve skal 
for hvert lån oplyses om ude-
stående beløb, ombytningskur-
sen og den fastsatte frist for 
ombytning. 

Er der optaget lån mod obligati-
oner eller mod andre gælds-
breve med ret til rente, hvis 
størrelse helt eller delvis er 
afhængig af det udbytte, som 
virksomheden deklarerer, eller 
af årets overskud, skal der for 
hvert lån angives det udestå-
ende beløb og den aftalte for-
rentning.

Tilsvarende gælder for andre 
tilsvarende rettigheder udstedt 
af virksomheden, som vil kunne 
medføre afgang af eksisterende 
eller udstedelse af nye kapi-
talandele. Oplysninger skal 
gives separat for hver rettig-
hed.

    21.10

93, 
stk. 3

For tilbagetrædelseserklærin-
ger skal for hver forpligtelse 
oplyses om udestående beløb, 
tidspunktet for forfald og even-
tuelle særlige vilkår for tilbage-
trædelsen.

   
21.10 

og 
37.11
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

93 a For udskudte skatteforpligtelser 
og udskudte skatte aktiver, jf. 
§ 47, skal i det mindste oplyses 
om beløbet: 
• Primo regnskabsåret
• Indregnet i årets løb i resul-

tatopgørelsen
• Indregnet i årets løb direkte 

på egenkapitalen
• Ultimo på balancetidspunk-

tet.

    27.15

94 Pantsætningers omfang og de 
pantsatte aktivers regnskabs-
mæssige værdi specificeret for 
de enkelte poster.

    37.9

94 a Oplysning om ikke-balanceførte 
arrangementer.     26.12

94 b Særskilt oplysning om leasing-, 
kautions- og garantiforpligtel-
ser samt andre eventualforplig-
telser, der ikke er indregnet i 
balancen.

    26.11

95 Forklaring til indtægter og 
omkostninger opstået ved 
ændring af  regnskabsmæssige 
skøn.

  

95 a Virksomheden skal oplyse om 
ledelsens forslag til  beslutning 
om anvendelse af virksomhe-
dens overskud eller dækning af 
underskud. 

Er der foretaget udlodning af 
ekstraordinært udbytte i regn-
skabsåret, skal dette oplyses. 

Er der foretaget udlodning af 
ekstraordinært udbytte efter 
regnskabsårets udløb, skal 
dette ligeledes oplyses.

   
7.5    
og 

28.7

96, 
stk. 1 

Segmenteret nettoomsætning 
på aktiviteter og geografiske 
markeder, hvis disse afviger 
betydeligt indbyrdes. Oplysnin-
gerne kan ude lades, hvis de kan 
volde betydelig skade for virk-
somheden. En eventuel udela-
delse skal begrundes.

 
(C stor)  


37.2
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

96, 
stk. 2 
og 3

Revisionshonorar specificeret i 
lovpligtig revision, andre erklæ-
ringer med sikkerhed, skatte-
rådgivning og andre ydelser. 

Oplysningerne kan udelades for 
virksomheder i regnskabsklasse 
C stor, hvis virksomhedens 
regnskab indgår ved fuld konso-
lidering i et koncernregnskab, 
hvori oplysningerne gives for 
koncernen som helhed. 

 
(C stor)  


37.7

97 Samlede sikkerhedsstillelser, jf. 
§ 94, for dattervirksomheder 
og andre tilknyttede virksomhe-
der.

   37.9

97 a Navn, hjemsted, retsform, eje-
randel, resultat og egen kapital 
for hver dattervirksomhed, 
kapitalinteresse og associeret 
virksomhed. Navn, hjemsted og 
retsform for hvert interessent-
skab eller kommanditselskab. 

Oplysninger om egenkapital og 
resultat kan under visse forud-
sætninger undlades. Endvidere 
kan oplysninger om navn, hjem-
sted og retsform undlades, hvis 
de kan volde betydelig skade for 
virksomheden. En sådan undla-
delse skal begrundes.

  
19.7  
og 

37.10

97 b Virksomheden skal oplyse navn 
og hjemsted for de modervirk-
somheder, der udarbejder kon-
cernregnskab for den største 
henholdsvis mindste koncern, 
hvori  virksomheden indgår som 
dattervirksomhed. Det skal end-
videre oplyses, hvor de pågæl-
dende udenlandske modervirk-
somheders koncernregnskaber 
kan rekvireres.

    37.10

98 Dattervirksomheders andele af 
k apitalandele i den regnskabs-
aflæggende virksomhed, jf. 
§ 77.

   35

98 a Personaleomkostningernes 
fordeling på lønninger, pensio-
ner og andre omkostninger til 
social sikring.

() kun 
krav ved 

art-
opdelt 

resultat-
opgø-
relse

() kun 
krav ved 

art-
opdelt 

resultat-
opgø-
relse

    37.5
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

98 b Ledelsesvederlag og særlige 
incitamentsprogrammer oplyst 
for hver kategori af ledelses-
medlemmer. Oplysningerne 
skal tillige gives for foregående 
år. Oplysningerne kan i visse 
situationer sammendrages eller 
helt udelades. For koncern-
regnskaber dækker kravet 
vederlag til modervirksomhe-
dens ledelse i koncernen.

    
37.5  
og  

37.6

98 c Oplysning om transaktioner 
med nærtstående parter. 
Oplysningerne kan vælges 
begrænset til transaktioner, der 
ikke er gennemført på markeds-
vilkår.

Oplysningerne kan undlades, 
hvis transaktionerne er mellem 
 virksomheden og helejede dat-
tervirksomheder. 

Herudover skal der oplyses om 
nærtstående parter med 
bestemmende indflydelse på 
virksomheden, selvom der ikke 
har været transaktioner.

§ 98 c gælder ikke for erhvervs-
drivende fonde, der skal 
anvende § 69, stk. 3.

    37.10

98 d En beskrivelse af arten af 
betydningsfulde hændelser, 
som er indtruffet efter regn-
skabsårets udløb, og den finan-
sielle virkning heraf.

    13.9

104 Aktionærfortegnelse med tilfø-
jelse af nøjagtig ejer- og stem-
meandel, når andelen udgør 
mindst 5 %.

 25.17

105 En modervirksomhed skal 
oplyse, hvis ikke alle dattervirk-
somhedernes årsrapporter 
revideres af mindst en af 
modervirksomhedens revisorer, 
en af disses udenlandske sam-
arbejdspartnere eller af en 
anerkendt international revisi-
onsvirksomhed.



106 Ledelsesvederlag. Ingen mulig-
hed for sammendrag eller ude-
ladelse af oplysninger, 
jf. § 98 b, stk. 3.

  37.5
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

125, 
stk. 2

Koncernen skal give konkret og 
fyldestgørende oplysninger om: 
1) Udeholdte koncernvirksom-

heder
2) Dattervirksomheder med 

anden balancedag end 
modervirksomheden og 
oplysning om eventuelle 
betydningsfulde hændelser 
mellem de to balancedatoer

3) Anvendt regnskabspraksis 
forskellig fra modervirksom-
hedens.



9.7,  
9.8    
og    
9.9 

125, 
stk. 3, 
nr. 1

I et vandret koncernregnskab, 
hvor moderfonden udeholdes, 
jf. § 114, stk. 2, nr. 4, skal gives 
oplysninger om koncernens 
resultat og egenkapital, hvis 
moderfonden havde været 
indarbejdet.

 9.15 

125, 
stk. 3, 
nr. 2

Resterende forskelsbeløb ved 
anvendelse af overtagelsesme-
toden, jf. § 122, og sammen-
lægningsmetoden, jf. § 123, og 
de metoder, der er anvendt ved 
opgørelsen. Ændringer i for-
skelsbeløbene i forhold til for-
rige år skal forklares.

 9.15

126,  
stk. 4

Forskydning i minoritetsinteres-
sernes forholdsmæssige andel 
af datter virksomhedernes 
egenkapital.

 7.4

126, 
stk. 6

Det gennemsnitlige antal 
beskæftigede i pro rata- 
konsoliderede virksomheder 
skal oplyses særskilt.

 9.15

126, 
stk. 7

Der skal gives oplysninger om 
de ændringer i reserverne, som 
følger af anvendelsen af sam-
menlægningsmetoden, jf. 
§ 123, samt navn og hjemsted 
for de virksomheder, der i årets 
løb er indregnet og målt efter 
sammen lægningsmetoden.

 39.9
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

127,  
stk. 1

For hver af de konsoliderede 
henholdsvis ikke-konsoliderede 
dattervirksomheder skal oply-
ses:
a) Navn og hjemsted
b) Hvor stor en andel af egen-

kapitalen der besiddes af 
koncernvirksomhederne 
tilsammen

c) Grundlaget for koncernfor-
holdet, medmindre det føl-
ger af flertallet af stemme-
rettighederne og 
 koncernvirksomhedernes 
andel af dattervirksomhe-
dens virksomhedskapital og 
stemmerettigheder er den 
samme

d) En konkret og fyldestgø-
rende begrundelse, hvis 
virksomheden er udeholdt 
af konsolideringen

e) Om den i § 123 omhandlede 
metode for kapitaludligning 
har været anvendt. 

Oplysningerne kan udelades, 
hvis de kan volde betydelig 
skade for  virksomheden selv 
eller for dattervirksomhederne. 
Udeladelse af oplysninger af 
denne grund skal  oplyses.

 9

127,  
stk. 2

For hver associeret virksomhed 
skal oplyses:
a) Navn og hjemsted
b) Hvor stor en andel af egen-

kapitalen der besiddes af 
koncernvirksomhederne 
tilsammen

c) Om virksomheden er indreg-
net og målt efter andre 
metoder end den indre vær-
dis metode. 

Oplysningerne kan udelades, 
hvis de kan volde betydelig 
skade for virksomheden selv 
eller for de  associerede virk-
somheder. Ude ladelse af oplys-
ninger af denne grund skal 
oplyses.

 9
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Regnskabsklasse

§ Notekrav
B 

mikro B
C  

mellem
C  

stor D Koncern Kapitel

127,  
stk. 3

For hver virksomhed, hvis regn-
skab indgår i en pro rata-konso-
lidering, skal oplyses:
a) Navn og hjemsted
b) Hvor stor en andel af egen-

kapitalen der besiddes af de 
 konsoliderede virksomheder 
 tilsammen

c) Grundlaget for den fælles 
ledelse. 

Oplysningerne kan udelades, 
hvis de kan volde betydelig 
skade for virksomheden selv 
eller for de fællesledede virk-
somheder. Udeladelse af oplys-
ninger af denne grund skal 
oplyses.

 9

127,  
stk. 4

For hver kapitalinteresse, som 
ikke er en associeret virksom-
hed, skal oplyses:
a) Navn og hjemsted
b) Hvor stor en andel af egen-

kapitalen der besiddes af de 
konsoliderede virksomheder 
tilsammen

c) Størrelsen af egenkapitalen 
og resultatet ifølge den 
senest godkendte årsrap-
port. 

Oplysningerne kan udelades, 
hvis de kan volde betydelig 
skade for virksomheden selv 
eller for de pågældende kapital-
interesser. Ude ladelse af oplys-
ninger af denne grund skal 
oplyses.

Oplysningerne kan ligeledes 
udelades, hvis den pågældende 
kapitalinteresse ikke har offent-
liggjort en årsrapport.

 9

127, 
stk. 6

For hvert interessentskab eller 
kommanditselskab, i hvilket de 
konsoliderede virksomheder er 
interessent eller komplementar, 
skal der oplyses navn, hjemsted 
og retsform. 

 9

 = indikerer hvilke regnskabsklasser, der berøres af notekravet
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Kapitel 38  
Fusions og spaltningsregnskaber

Selskabsloven kræver ikke udarbejdelse af et egentligt  fusions- og spaltningsregnskab i forbindelse 
med gennemførelse af sådanne trans aktioner.

Det er dog stadig muligt frivilligt at udarbejde et fusions- eller spaltningsregnskab som bilag til øvrige 
selskabsretlige fusions- eller spaltningsdokumenter. Årsregnskabsloven indeholder derfor også fort-
sat en række specifikke krav til udarbejdelse og indholdet af et fusions- og/eller spaltningsregnskab. 
Udarbejdes der et frivilligt fusions- eller spaltnings regnskab, finder reglerne i lovens §§ 129 og 130 
derfor fortsat anvendelse. 

Lovens bestemmelser om koncernetablering og virk som heds sammenslutninger finder også anven-
delse ved selskabsretlige transaktioner som fusioner, spaltninger, aktieombytninger og tilførsel af akti-
ver m.fl. Den regnskabsmæssige gennemførelse af en fusion eller en spaltning skal følge de bestem-
melser, der gælder for virksomhedssammenslutninger, dvs. enten overtagelsesmetoden, sammen-
lægningsmetoden eller book value-metoden. Der gælder dog særlige regler for lodrette og omvendt 
lodrette fusioner, hvor kun koncernmetoden finder anvendelse.   
 

38 .1 Fusionsregnskaber
Loven fastslår, at bestemmelserne om koncern  etablering og virksomheds-
sammenslutninger tilsvarende finder anvendelse ved gennemførelse af 
fusioner og spaltninger, jf. §§ 129 og 130.

Ovenstående betyder, at det ved en fusion skal vurderes, om fusionen skal 
behandles efter enten overtagelsesmetoden, sammen lægnings meto den 
eller book value-metoden. For koncerninterne fusioner, der direkte eller 
indirekte er underlagt samme parts bestemmende indflydelse, er der som 
udgangspunkt altid mulighed for at anvende enten sammenlægnings-
metoden eller book value-metoden og dermed fortsætte med de hidtidige 
regnskabsmæssige værdier. Valg af metode kan dog være begrænset af, at 
virksomheden allerede har valgt en regnskabspraksis for koncern interne 
virksomhedssammenslutninger. Ved fusioner mellem uafhængige parter 
skal overtagelsesmetoden anvendes.

Hvis der gennemføres en lodret fusion (fusion mellem modervirksomhed og 
dattervirksomhed med modervirksomhed som fortsættende virksomhed) 
eller en omvendt lodret fusion (fusion mellem modervirksomhed og datter-
virksomhed med dattervirksomhed som fortsættende virksomhed), skal 

§ 129

Overtagelse, 
 sammenlægning, book 
value eller koncern-
metoden

Koncernmetoden skal 
anvendes ved lodret eller 
omvendt lodret fusion
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koncernmetoden anvendes, da der efter loven ikke er tale om en virksom-
hedssammenslutning. Koncernmetoden medfører, at fusionen gennemfø-
res baseret på koncernens værdier, hvilket indebærer, at de værdier, der er 
anvendt i modervirksomhedens koncernregnskab, skal anvendes som de 
fortsættende værdier i den fortsættende virksomhed. Hvis modervirksom-
heden ikke udarbejder koncernregnskab, skal der laves opgørelser sva-
rende til, at modervirksomheden hele tiden har udarbejdet et koncernregn-
skab. 

Generelt er anvendelsen af overtagelsesmetoden yderligere omtalt i kapitel 
10 Virksomhedssammenslutninger, og sammenlægningsmetoden og book 
value-metoden er yder ligere omtalt i kapitel 39 Koncerninterne virksom
hedssammenslutninger. For en gennemgang af metoderne henvises til disse 
kapitler.

Identifikation af overtagende og overtagne virksomheder ved 
anvendelse af overtagelsesmetoden
Ved en fusion, der gennemføres efter overtagelsesmetoden, skal det vurde-
res, hvilken virksomhed der reelt anses for at være den overtagende part, 
og hvilken virksomhed der bliver overtaget. Historisk har der været praksis 
for, at den overtagende part i en fusion var den fortsættende virksomhed 
efter de selskabsretlige regler. Vurderingen af, hvem der er den overta-
gende part, er væsentlig efter overtagelsesmetoden, da reglerne kan vende 
op og ned på, hvilken virksomhed der skal omvurderes til dagsværdi. For 
yderligere herom henvises til kapitel 10 Virksomhedssammenslutninger.

Krav til fusionsregnskabets indhold
Et fusionsregnskab skal ud arbej des med udgangspunkt i lovens bestemmel-
ser for kon cern regn ska ber. Det betyder fx, at der skal foretages eliminerin-
ger af koncern interne transaktio ner, men det betyder fx ikke, at der skal 
udarbejdes et fusionskoncernregnskab. Der er heller ikke krav om at anføre 
sammenligningstal i et fusionsregnskab.

Fusionsregnskabet skal omfatte, jf. §§ 129 og 130:
• Åbningsbalance for den fusionerede, fortsættende eller den ved fusio-

nen etablerede virksomhed.
• Åbningsbalancen skal suppleres med de noter, der er nødvendige for at 

give et retvisende billede af den fortsættende eller den ved fusionen 
etablerede virksomhed. Desuden kan indgå eventuelle supplerende 
beretninger, der måtte være besluttet i fusionsaftalen.

• Ultimobalancer på den selskabsretlige fu sions dag for de fusionerede 
virksomheder.

• Oversigt over de posteringer som følger af fu sions planen, omfattende 
bl.a. kapitaludligninger, eli mineringer og eventuelle omvurde ringer.

Indhold
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Derudover er det EY’s holdning, at et fusionsregnskab, hvis dette udarbej-
des, skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, der beskri-
ver den anvendte metode for virksomhedssammenslutning og regn skabs-
prak sis for de balanceposter, der indgår i fusionsregnskabet.

Anvendelse af koncernregnskabsbestemmelserne inde bærer følgende: 
• Ved fusioner, der behandles efter overtagelsesmetoden, skal den over-

tagne virksomheds aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på over-
tagelsestidspunktet, og en eventuel goodwill skal indregnes i fusionsba-
lancen. 

• Ved fusioner, der behandles efter sam men lægningsmetoden, skal akti-
ver og forpligtelser ikke om vurderes til dagsværdi, men virksom hederne 
sammenlægges til regnskabsmæssige vær dier, som om virksom-
hederne havde været sammenlagt hele regnskabsåret. Der foretages 
ligeliges tilpasning af sammenligningstallene for tidligere regnskabsår, 
som om fusionen regnskabsmæssigt havde været gennemført på et tid-
ligere tidspunkt. 

• Ved fusioner, der behandles efter book value-metoden, skal aktiver og 
forpligtelser heller ikke om vurderes til dagsværdi, men virksom hederne 
sammenlægges til regnskabsmæssige vær dier. Som udgangspunkt 
betyder anvendelsen af book value-metoden, at de fusionerende virk-
somheder regnskabsmæssigt sammenlægges på tidspunktet for fusio-
nens godkendelse. Erhvervsstyrelsen har dog tilkendegivet, at book 
value-metoden kan anvendes med virkning fra fusionens regnskabs-
mæssige virkningstidspunkt i henhold til fusionsplanen, fx 1. januar. 
Den væsentligste forskel mellem sammenlægningsmetoden og book 
value-metoden ligger dermed ikke i selve fusionen og gennemførelsen 
heraf, der i begge tilfælde vil blive gennemført til regnskabsmæssige 
værdier og pr. den første dag i regnskabsåret. Forskellen ligger i den 
efterfølgende regnskabsaflæggelse for de fusionerende virksomheder, 
hvor sammenlægningsmetoden stiller krav om tilpasning af sammenlig-
ningstal for de tidligere år, der indgår i årsregnskabet, mens book value-
metoden tillader en sammenlægning til regnskabsmæssige værdier 
uden tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår. 

Overtagelsesmetoden med tilbagevirkende kraft 
Hvis en fusion skal gennemføres efter overtagelses metoden, kan den regn-
skabsmæssige indregning af den overtagne virksomheds aktiver og forplig-
telser, som udgangspunkt ikke foretages, før den overtagende virksomhed 
har overtaget kontrollen med den overtagne virksomhed. Kontrollen med 
den overtagne virksomhed anses typisk først at overgå til den overtagende 
virksomhed på datoen for fusionens godkendelse. 

For virksomheder, der aflægger årsrapport efter  loven, kan fusioner, hvor 
over tagelsesmetoden finder anvendelse, gennemføres med tilbagevir-
kende kraft, så det selskabsretlige retsvirkningstidspunkt for fusionen og 
den regnskabsmæssige indregning af aktiver, forpligtelser og resultat bliver 

Som vi ser det

Anvendelse af 
 overtagelsesmetoden  
med tilbagevirkende kraft
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sammenfaldende. Denne mulighed er præciseret i lovbemærkningerne til 
fusionsreglerne i selskabsloven, hvor det anføres, at selskabslovgivningen 
på dette punkt har forrang for årsregnskabslovens regler. Denne mulighed 
gælder dog alene i forhold til selskabsregnskabet for de fusionerende virk-
somheder. I forhold til et overliggende koncernregnskab gælder fortsat, at 
en ekstern overtaget virksomhed først kan indregnes på tidspunktet for 
opnåelse af kontrol.

Fusioner mellem virksomheder, der anvender overtagelsesmetoden i 
IFRS 3
For virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, kan den overtagne 
virksomhed ikke indregnes med tilbagevirkende kraft, da IFRS ikke tillader 
at overtagelsesmetoden kan anvendes med tilbagevirkende kraft. Fusio-
nens godkendelse vil som udgangspunkt være tidspunktet, hvor den over-
tagende virksomhed opnår kontrol over den overtagne virk som hed. 

Den regnskabsmæssige indregning sker således på en senere dato end den 
selskabsretlige fusionsdato. Det frivillige fusionsregnskab vil i denne situa-
tion blive anset som et selskabsretligt dokument, der primært har til formål 
at danne grundlag for aktionærernes beslutning om fusionen.

Fremgangsmåden er derfor i stedet således:
• Der udarbejdes eventuelt et frivilligt fusionsregnskab til grundlag for 

kapitalejernes beslutning samt for godkendelse af fusionen, og som 
følge deraf må fusionsregnskabet udarbejdes med en dato, der ligger 
før overtagelsestidspunktet. Fusionsbalancen udarbejdes efter overta-
gelsesmetoden i IFRS 3. 

• På tidspunktet for godkendelse af fusionen foretages den faktiske regn-
skabsmæssige indregning af de(n) overtagne virksomhed(er) ved 
anvendelse af overtagelsesmetoden. Resultatet for de(n) overtagne 
virksomhed(er) indregnes også først fra overtagelsestidspunktet.

• Det antages i det mindste af hensyn til skattemyndighederne, at oven-
stående fremgangsmåde medfører, at der skal udarbejdes ophørsregn-
skab (resultatopgørelse for perioden fra seneste årsregnskab til tids-
punktet for overtagelsen) for de(n) overtagne virk somhed(er). 

Efter IFRS kan overtagelsesmetoden i IFRS 3 også anvendes analogt ved 
koncerninterne transaktioner. IFRS 3 har p.t. ingen specifik regule ring af 
koncerninterne virksomhedssammenslutninger. 

Som følge af manglen på specifik regulering under IFRS kan der, jf. hierar-
kiet i IAS 8 om anvendelse af regulering fra andre standard udstedende 
organer, fortsat anvendes sammenlægningsmetoden med henvisning til 
US GAAP, der kræver anvendelse af sam men læg nings metoden for koncern-
interne transaktioner.

Anvendelse af 
 over tagelsesmetoden  
i fusioner efter IFRS
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Anvendelse af sammenlægningsmetoden eller  
book valuemetoden i fusioner 
Anvendelse af sammenlægningsmetoden eller book value-metoden i fusio-
ner kræver, at der er tale om en koncernintern transaktion, hvor de i fusio-
nen deltagende virksomheder alle er underlagt samme interesses bestem-
mende ind flydelse såvel før som efter transaktionen.

Anvendelse af sammenlægningsmetoden sker altid med regnskabsmæssig 
tilbagevirkende kraft til den første dag i regnskabsåret, mens book value-
metoden som udgangspunkt betyder regnskabsmæssig sammenlægning 
på tidspunktet for fusionens endelige godkendelse. Som tidligere nævnt 
kan book value-metoden, jf. Erhvervsstyrelsens udtalelse, i sådanne til-
fælde anvendes fra fusionens selskabsretlige virkningstidspunkt, som ofte 
fremgår af fusionsplanen. Virksomhedernes balancer sammenlægges der-
ved til regnskabsmæssige værdier, som om de fusionerende virksomheder 
havde været sammenlagt hele regnskabsåret. Der foretages dog tilpasning 
af anvendt regnskabspraksis i det omfang, der måtte være forskelle mellem 
de fusionerende virksomheder. Forskelle i anvendt regnskabspraksis må 
dog antages at være sjældent forekommende i praksis, når der er tale om 
koncerninterne transaktioner, da virksomheder inden for samme koncern 
ofte anvender samme regnskabspraksis.

Efter sammenlægningsmetoden skal sammenligningstal og hovedtal i de 
efterfølgende årsrapporter tilsvarende til passes, som om de fusionerende 
virksomheder havde været sammenlagt fra og med den tidligste regn skabs-
periode, der indgår i årsregnskabet, dog ikke tidligere end det tidspunkt 
hvor de fusionerende virksomheder blev underlagt samme parts bestem-
mende indflydelse. Tilpasning af sammen ligningstallene skal fore tages for 
alle talmæssige op gørelser, der indgår i årsrapporten. 

Book value-metoden stiller i modsætning til sammenlægningsmetoden ikke 
krav om tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår, men til-
lader sammenlægning til regnskabsmæssige værdier på fusionens regn-
skabsmæssige virkningsdato, som fremgår af fusionsdokumenterne. Meto-
den forventes derfor af administrative årsager at blive den mest fremher-
skende metode ved koncerninterne fusioner i fremtiden.

Både ved anvendelse af sammenlægningsmetoden og book value-metoden 
kræver loven dog yderligere oplysninger, dels om at der er foretaget tilpas-
ning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår (sammenlægningsme-
toden) og dels om manglende tilpasning af sammenligningstal og dermed 
manglende sammenlignelighed (book value-metoden) 

Loven kræver generelt oplysning, jf. § 55, hvis tilsvarende regnskabsposter 
for tidligere regnskabsår ikke er sammenlignelige. En virksomhed kan dog 
undlade at foretage tilpasning af sammenligningstal, hvis den manglende 
sammenlignelighed skyldes ændringer i virksomhedens aktiviteter. Sidst-

Anvendelse af sammen-
lægningsmetoden eller 
book value-metoden

Sammenlægningsmetoden 
og kravet om tilpasning af 
sammenligningstal

Book value-metoden og 
kravet om tilpasning af 
sammenligningstal

Krav om oplysning om 
såvel tilpasning som  
manglende tilpasning  
af sammenligningstal
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nævnte betingelse vil altid være opfyldt i forbindelse med gennemførelse af 
fusioner og spaltninger. 

Dertil kommer, at anvendelse af book value-metoden ikke tillader tilpasning 
af sammenligningstal for tidligere regnskabsår. Her kræver § 55 imidlertid, 
at hvis sammensætningen af virksomhedens aktiviteter er ændret i løbet af 
regnskabsåret, skal der gives oplysninger, der muliggør en sammenligning 
af virksomheden år for år.  

Endeligt gælder for anvendelse af begge metoder, at den manglende sam-
menlignelighed (book value-metoden) henholdsvis den foretagne tilpasning 
af sammenligningstal (sammenlægningsmetoden) skal anføres og begrun-
des konkret og fyldestgørende.  

Hvis en regnskabsmæssig sammenlægning i en fusion betyder, at den sam-
menlagte virksomhed skifter regnskabsklasse, sker dette først, når den 
sammenlagte virksomhed reelt har overskredet størrelsesgrænserne i to 
på hinanden følgende regnskabsår. I praksis vil skiftet af regnskabsklasse 
derfor først blive aktuelt i det regnskabsår, der følger efter tidpunktet for 
fusionens godkendelse. Dette gælder, uanset at en fusion efter sammen-
lægningsmetoden gennemføres med tilbagevirkende kraft med tilpasning 
af sammenligningstal for tidligere år, som om virksomhederne altid havde 
været fusioneret. 

Særligt om goodwill i lodrette og omvendt lodrette fusioner
Der skelnes selskabsretligt og skattemæssigt mellem lodrette fusioner, hvor 
modervirksomheden er den fortsættende virksomhed, og omvendt lod-
rette fusioner, hvor dattervirksomheden er den fortsættende virksomhed. 

Ved lodrette eller omvendt lodrette fusioner, hvor der ikke ydes noget 
vederlag ved fusionen, er det Erhvervsstyrelsens holdning, at der alene kan 
ske sammenlægning til regnskabsmæssige værdier efter koncernmetoden. 
Koncernmetoden medfører, at eventuelle merværdier fra den fusionerede 
modervirksomheds koncernregnskab – og dermed en forøgelse af den fort-
sættende virksomheds egenkapitalreserver – bliver reflekteret i den fort-
sættende virksomheds separate regnskab, hvilket potentielt kan danne 
grundlag for udlodning af udbytte.

Regnskabsmæssigt er det principielt underordnet, om der er tale om en lod-
ret eller en omvendt lodret fusion, da begge transaktioner efter Erhvervs-
styrelsens opfattelse alene kan gennemføres til regnskabsmæssige værdier 
efter koncernmetoden. Generelt gælder, at de regnskabsmæssige værdier, 
der fremadrettet skal indgå i den fortsættende virksomhed, vil svare til de 
regnskabsmæssige værdier, der ville have været indregnet, hvis der havde 
været udarbejdet koncernregnskab for de fusionerende virksomheder, uan-
set om det er modervirksomheden eller dattervirksomheden, som er den 

Skift af regnskabsklasse 
som følge af fusionen

Kan alene gennemføres  
til regnskabsmæssige 
værdier
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fortsættende virksomhed. Læs mere om koncernmetoden i afsnit 39.7 
Særligt om fusion mellem modervirksomhed og dattervirksomhed.

Hvis modervirksomheden tidligere har anvendt kostprismetoden til måling 
af kapitalandele i dattervirksomheder, kan der i lodrette fusioner være en 
særlig problemstilling, hvis der ikke er udarbejdet en købsprisallokering ved 
erhvervelsen af dattervirksomheden. Dette vil kunne  være  tilfældet,  hvor  
der ikke er udarbejdet koncernregnskab, fordi fx undtagelserne i lovens 
§§ 110 eller 112 har været anvendt.  

I en sådan situation vil udgangspunktet være, at der skal udarbejdes en 
købsprisallokering tilbage på tidspunktet for koncernetableringen. Ved den 
regnskabsmæssige sammenlægning forudsættes, at der er foretaget 
beregningsmæssige afskrivninger på de identificerede merværdier fra 
erhvervelsestidspunktet og frem til fusionens regnskabsmæssige virknings-
tidspunkt. 

Hvis undtagelsen i lovens § 112 har været anvendt, kan der foreligge en 
købsprisallokering, der er foretaget af en højere modervirksomhed i kon-
cernen. Hvis denne købsprisallokering opfylder årsregnskabslovens krav, 
kan den også anvendes til gennemførelse af den lodrette fusion. 

I visse tilfælde vil det ikke være praktisk muligt at gennemføre en købsprisal-
lokering med tilbagevirkende kraft. Her er det Erhvervsstyrelsens opfat-
telse, at der skal foretages en beregning af dagsværdien pr. transak-
tionsdagen for de aktiver og forpligtelser, hvor dette er muligt. De reste-
rende aktiver og forpligtelser skal indregnes til regnskabsmæssige værdier.

En mangelfuld købsprisallokering skal omtales i årsregnskabet, hvis det har 
betydning for årsregnskabets retvisende billede, jf. § 11, stk. 2.  

38 .2 Spaltningsregnskaber
Ved gennemførelse af spaltninger kræves også anvendelse af lovens 
bestemmelser om virksomhedssammenslutninger. Ved en spaltning over-
drages aktiver og forpligtelser helt eller delvist til et eller flere bestående 
eller nystiftede aktie- eller anpartsselskaber mod vederlag til det spaltede 
selskabs aktionærer. 

Spaltninger dækker over en række forskellige transaktionstyper. I praksis  
gælder dog, at både før og efter spaltningen er de berørte virksomheder 
ofte underlagt den samme interesses bestemmende indflydelse (common 
control), idet kapitalejerne i den indskydende og spaltede virksomhed som 
oftest vederlægges med kapitalandele i de modtagne virksomheder. Der-
ved er lovkravet opfyldt for anvendelse af enten sammenlægningsmetoden 
eller book value-metoden. I praksis er det også disse to metoder, der som 
oftest finder anvendelse til gennemførelse af spaltninger.

Udfordringer ved anven-
delse af kostprismetoden i 
en fusion til regnskabs-
mæssige værdier

§ 130
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En spaltning gennemføres efter § 130 med en henvisning til reglerne om 
fusionsregnskaber i § 129, der igen henviser til de regnskabsmæssige 
bestemmelser om virksomhedssammenslutninger og koncern etablering i 
§§ 115-123 med de nødvendige tilpasninger, som gælder for spaltninger. 

Dette medfører, at en spaltning regnskabsmæssigt skal behandles efter 
overtagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden eller book value-meto-
den. Den regn skabs mæs sige regulering af spaltningsregnskaber i § 130 
supplerer de selskabsretlige regler om spaltning i selskabsloven. Anven-
delse af overtagelses metoden medfører, jf. § 121, at nettoaktiverne over-
drages til dags værdi. 

Efter § 121 kan spaltning under samme parts bestemmende indflydelse 
gennemføres efter enten sammenlægningsmetoden eller book value-meto-
den.  

Et frivilligt spaltningsregnskab skal udvise følgende: 
• Åbningsbalance for den spaltede, fortsættende eller de(n) ved spalt-

ningen etablerede virksomhed(er). Åbningsbalancen skal sup ple  res 
med de noter, der er nødvendige for at give et  retvisende billede af de(t) 
fortsættende selskab(er) eller de(n) ved spaltningen etablerede virk-
som hed(er). Desuden indgår eventuelle supple rende beretninger, der 
måtte være besluttet i spaltning saftalen.

• Ultimobalancer pr. den selskabsretlige spaltningsdag for de spaltede 
virksomheder. 

• Oversigt over de posteringer som følger af spaltningen, omfattende 
bl.a. elimineringer og eventuelle omvurderinger.

Der er ingen krav om sammenligningstal i et spaltningsregnskab.

Anvendelse af koncernregnskabsbestemmelserne indebærer følgende:
• Hvor overtagelsesmetoden anvendes i en spaltning, skal de overtagne 

virksom heders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overta-
gelsestidspunktet, og en eventuel goodwill skal indregnes i balancen, jf. 
omtale herom i afsnit 10.3 Overtagelsesmetoden. Virksomheder skal 
dog være særligt opmærksomme på, hvem der er ”overtager”, og hvem 
der er den ”overtagne” part. Særligt ved udspaltning til nystiftede sel-
skaber kan det være udfordrende, da et nystiftet selskab som udgangs-
punkt ikke opfylder definitionen på en virksomhed og dermed ikke kan 
være den overtagende part i en overtagelse. Efter IFRS vil der således 
ikke være noget grundlag for at regulere aktiver og forpligtelser til 
dagsværdi i åbningsbalancen i det nye modtagne selskab. Lovens § 19, 
stk. 2, tillader dog som en særregel i modsætning til reglerne i IFRS, at 
det nystiftede selskab alligevel kan anses som den overtagende part i 
transaktionen og derved fortsat kan måle de modtagne aktiver og for-
pligtelser til dagsværdi.  

Indhold
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• Hvor sammenlægningsmetoden eller book value-metoden anvendes, 
skal aktiver og forpligtelser ikke omvurderes, men spaltningen foreta-
ges efter sammenlægningsmetoden til de regnskabs mæssige værdier 
af aktiver og forpligtelser den første dag i regnskabsåret. Efter book 
value-metoden spaltes aktiver og forpligtelser som udgangspunkt på 
tidspunktet for spaltningens endelige godkendelse. Erhvervsstyrelsen 
tillader dog også, at book value-metoden anvendes på tidspunktet for 
spaltningens selskabsretlige og regnskabsmæssige virkningstidspunkt, 
jf. spaltningsplanen.  

• I de efterfølgende årsrapporter skal ved anvendelse af sammenlæg-
ningsmetoden som hovedregel fore tages tilpasning af sammenlignings-
tal og fem års hoved- og nøgletal. Tilpasning af sammenligningstal og 
fem års hoved- og nøgletal kan især ved spaltninger give anledning til en 
række praktiske udfordringer, hvis der ikke i tiden før spaltningens gen-
nemførelse foreligger registreringer, der gør det muligt at foretage en 
opsplitning af de historiske regnskabstal. Anvendes book value-meto-
den, tilpasses sammenligningstal fra tidligere år ikke.

IFRS 3 regulerer ikke specifikt spaltninger, idet standarden ikke omhandler 
transaktioner mellem virksomheder, der er underlagt fælles bestemmende 
indflydelse (common control). 

Spaltninger behandles  
ikke specifikt i IFRS
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Kapitel 39  
Koncerninterne 
virksomhedssammenslutninger

Regnskabsklasse
B

mikro B
C

mellem
C

stor D

Lovens hovedregel
Reglerne vil 
alene finde 
anvendelse 
ved køb af 

nettoaktiver

Overtagelses metoden

Alternativ 1
Sammenlægningsmetoden

Alternativ 2
Book value-metoden

Lovens hovedregel for virksomhedssammenslutninger er overtagelsesmetoden. Er de virksomheder, 
der deltager i en virksomhedssammenslutning, alle underlagt samme modervirksomhed i et koncern-
forhold, eller er alle deltagende virksomheder i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende 
indflydelse, kan virksomhedssammenslutningen i stedet gennemføres efter enten sammenlægnings-
metoden eller book value-metoden.

Historisk har sammenlægningsmetoden været den eneste og mest anvendte metode til gennemførelse 
af koncern interne virksomhedssammenslutninger. Det må dog antages, at sammenlægningsmeto-
dens krav om tilpasning af sammenligningstal vil medføre, at book value-metoden i stedet bliver den 
mest fremherskende metode i praksis.

Book value-metoden bygger grundlæggende på de samme fremgangsmåder som sammenlægnings-
metoden, men afviger dog dels på tidspunktet for den regnskabsmæssige virkning af sammenslutnin-
gen, og dels kræver book value-metoden ikke tilpasning af sammenligningstal, som om sammenslut-
ningen var gennemført med tilbagevirkende kraft.   
 
Fusioner, der gennemføres mellem en modervirksomhed og dennes dattervirksomhed, også kaldet 
lodrette eller omvendt lodrette fusioner, skal gennemføres efter koncernmetoden, da der ikke er tale 
om en virksomhedssammenslutning under loven.

39 .1 Fortolkningsbidrag
Lovens regler for virksomhedssammenslutninger bygger grundlæggende 
på principperne i IFRS 3 Business Combinations, og denne standard finder 
derfor anvendelse til fortolkning af lovens bestemmelser på området. 
IFRS 3 dækker imidlertid alene regulering af eksterne virksomhedsoverta-
gelser og kræver her brug af overtagelsesmetoden, mens hverken sam-
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menlægningsmetoden eller book value-metoden er specifikt behandlet i 
IFRS. 

IFRS 3 behandler ikke specifikt koncerninterne virksomhedssammenslut-
ninger, men det antages generelt, at virksomheder i sådanne transaktioner 
kan anvende overtagelsesmetoden i IFRS 3 analogt, hvis virksomheden 
ønsker at anvende metoden til gennemførelsen af koncerninterne virksom-
hedssammenslutninger. 

Sammenlægningsmetoden og book value-metoden er ikke i nævneværdig 
grad omtalt i regnskabsteorien, men har i praksis udviklet sig over årene. 
Lovens bestemmelser om sammenlægningsmetoden tager udgangspunkt i 
den nu ophævede IAS 22, som gav visse retningslinjer for anvendelse af 
metoden. Metoden var dengang særligt møntet på overtagelser, hvor det 
ikke var muligt at identificere en overtagende og en overtagen part. Book 
value-metoden adskiller sig fra sammenlægningsmetoden på to væsentlige 
punkter. Dels stiller book value-metoden ikke krav om tilpasning af sam-
menligningstal for tidligere regnskabsår, og dels vil tidspunktet for beslut-
ning om sammenslutning i henhold til sammenlægningsmetoden altid være 
den første dag i regnskabsåret, uanset tidspunktet for beslutning, hvor 
book value-metoden tager udgangspunkt i beslutningstidspunktet for sam-
menslutningen. 

Loven tillader anvendelse af sammenlægningsmetoden eller book value-
metoden, hvis de i transaktionen involverede virksomheder ved etablerin-
gen af et nyt koncernforhold er underlagt den samme modervirksomhed i 
et koncernforhold, eller begge involverede virksomheder i øvrigt er under-
lagt den samme interesses bestemmende indflydelse. Dette kaldes regn-
skabsmæssigt ”common control”. De to metoder tillader, at sammenlæg-
ninger kan gennemføres til regnskabsmæssige værdier i modsætning til, 
hvis overtagelsesmetoden skulle have været anvendt, hvor der er krav om 
anvendelse af dagsværdier.

En uddybning af § 123, stk. 2, præciserer nu, at det er en betingelse for 
anvendelse af sammenlægningsmetoden eller book value-metoden i en 
virksomhedssammenslutning, at der foreligger ”common control” såvel før 
som efter sammenlægningen, og at ”common control” ikke blot er etable-
ret midlertidigt for at undgå anvendelse af overtagelsesmetoden og der-
med overdragelse til dagsværdier. Der er således i loven indarbejdet en  
anti-misbrugsbestemmelse, der stammer fra IFRS 3 Business Combinati
ons.

I kommentarerne til lovens § 121 fremgår, at der for fusioner mellem en 
modervirksomhed og dennes dattervirksomheder ikke kan anvendes de 
almindelige regler for virksomhedssammenslutninger, da fusioner mellem 
en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder ikke udgør en virk-

Analog anvendelse af  
overtagelsesmetoden

Sammenlægning til  
regnskabsmæssige  
værdier

§ 123, stk. 2

Særlig ”koncernmetode” 
for fusioner mellem moder- 
og dattervirksomheder
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somhedssammenslutning under loven. Således er der for disse typer af 
fusioner krav om anvendelse af koncernmetoden, der skal afspejle de vær-
dier, som indgår eller ville have indgået  i modervirksomhedens koncern-
regnskab. Læs yderligere herom i afsnit 39.7.

39 .2 Valgfrihed mellem metoder – valg af regnskabspraksis
Virksomheder kan ved gennemførelse af koncerninterne virksomhedssam-
menslutninger, med undtagelse af fusioner mellem modervirksomheder og 
dennes dattervirksomheder (lodrette og omvendt lodrette fusioner), jf. 
nedenfor, vælge mellem følgende metoder:
• Overtagelsesmetoden
• Sammenlægningsmetoden 
• Book value-metoden. 

Sammenlægningsmetoden forekommer umiddelbart let at anvende, men i 
praksis melder der sig ofte en række udfordringer i forhold til metodens 
krav om tilpasning af sammenligningstal for tidligere regnskabsår. Dette 
krav virker også umiddelbart ulogisk ud fra det synspunkt, at ledelsen i den 
sammenlagte virksomhed skal ”overtage” nogle sammenligningstal vedrø-
rende tidligere regnskabsår, som den siddende ledelse måske reelt ikke har 
haft nogen indflydelse på. Tilsvarende åbner denne tilgang for, at sælger 
også regnskabsmæssigt kan ”vikle” sig ud af tidligere års måske under-
skudsgivende aktiviteter, selvom der er tale om aktiviteter, som ledelsen 
selv har kontrolleret i de pågældende år. 

Det antages, at book value-metoden fremover vil blive den mest fremher-
skende metode til gennemførelse af koncerninterne virksomhedssammen-
slutninger, dels fordi den bygger på sammenlægning til regnskabsmæssige 
værdier på tidspunktet for beslutning om overdragelse eller sammenlæg-
ning, og dels fordi metoden ikke i modsætning til sammenlægningsmetoden 
kræver tilpasning af sammenligningstal, som om den koncerninterne sam-
menlægning altid havde været foretaget. 

Anvendelse af book value-metoden er efter EY’s opfattelse en mere reel 
metode og bør finde anvendelse fremfor sammenlægningsmetoden, da for-
dele og risici ved aktiver og forpligtelser samt det ledelsesmæssige ansvar 
for driftsaktiviteterne overdrages på tidspunktet for overgang af kontrol og 
ikke som ved sammenlægningsmetoden den første dag i regnskabsåret. 
Endvidere belastes den overtagende virksomhed ikke med sammenlig-
ningstal for perioder, som ledelsen reelt ikke har haft nogen indflydelse på. 
Book value-metoden vil derfor af mange årsager klart være at foretrække, 
herunder også hensynet til  administrative byrder. 

Som vi ser det
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Valg af praksis for gennemførelse af koncerninterne virksomhedssammen-
slutninger er et bindende valg af anvendt regnskabspraksis, som skal anven-
des konsistent. Når en koncernvirksomhed første gang har valgt en regn-
skabspraksis for koncern interne virksomhedssammenslutninger, skal 
denne fremgangsmåde anvendes systematisk og konsekvent fremadrettet 
for alle fremtidige lignende transaktioner, som virksomheden deltager i. 
Det er muligt, at virksomheder i en koncern har valgt forskellig regnskabs-
praksis for koncerninterne virksomhedssammenslutninger. Det er blot et 
krav, at den valgte metode anvendes konsekvent i de enkelte virksomheder. 

Dog vil det næppe være hensigtsmæssigt, at samme virksomhed eksempel-
vis anvender overtagelsesmetoden ved koncerninterne virksomhedskøb og 
sammenlægningsmetoden ved koncerninterne virksomhedssalg.

I praksis vil det efter EY’s opfattelse være hensigtsmæssigt at anvende den 
samme metode for koncerninterne virksomhedssammenslutninger for alle 
virksomheder i samme koncern.

39 .3 Fastsættelse af overdragelsesværdier
Ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger skal der være særlig 
opmærksomhed på selvkontrahering, hvor det er samme person eller 
samme interesse med bestemmende indflydelse, som fastsætter overdra-
gelsespriser. Der eksisterer ikke sædvanlige markedsmekanismer med inte-
ressemodsætning, hvor sælger ønsker den højest mulige pris, mens køber 
ønsker at betale så lidt som muligt. Overdragelsesprisen kan være fastsat 
ud fra helt andre motiver, fx skatteplanlægning og give mulighed for maksi-
mal udlodning af udbytte m.v. Det skal derfor sikres, at opgørelser af 
dagsværdier er foretaget på et pålide ligt grundlag. Der henvises til yderli-
gere omtale i kapitel 5 Dagsværdimåling. 

Regnskabslovgivningen stiller som udgangspunkt ikke krav om overdra-
gelse til dagsværdier. Både sammenlægningsmetoden og book value-meto-
den regulerer, at forskellen mellem overdragelsessummen (vederlaget) og 
de regnskabsmæssige værdier af overtagne aktiver og forpligtelser indreg-
nes direkte i egenkapitalen hos henholdsvis køber og sælger. Således 
”justerer” begge metoder ved at anse forskellen som en slags udlodning 
henholdsvis ind-/tilskud, der ligeledes skal indregnes på egenkapitalen. 

Hvis der koncerninternt overdrages virksomheder til værdier, som ikke er 
dagsværdier, skal virksomheden endvidere være opmærksom på oplys-
ningskravet i § 98 c, stk. 7, om transaktioner med nærtstående parter, som 
ikke er gennemført på normale markedsvilkår.

39 .4 Overtagelsesmetoden
Koncerninterne virksomhedssammenslutninger kan som tidligere nævnt 
vælges gennemført efter overtagelsesmetoden, jf. afsnit 10.3 Overtagel
sesmetoden. Anvendelse af overtagelsesmetoden i koncerninterne virk-

Valg af regnskabspraksis

Som vi ser det

Selvkontrahering
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somhedssammenslutninger vil medføre, at der skal foretages regulering af 
aktiver og forpligtelser til dagsværdier i forhold til de hidtidige regnskabs-
mæssige værdier. Så længe den overtagende virksomhed forbliver i koncer-
nen, skal der foretages eliminering af de foretagne dagsværdireguleringer. 
Sådanne elimineringer kan være forbundet med store administrative byr-
der og kan tidsmæssigt strække sig over mange år, fx hvis den overtagne 
virksomhed besidder en ejendom, der afskrives over 50 år.

Udgangspunktet for anvendelse af overtagelsesmetoden er, at overdragel-
sen regnskabsmæssigt gennemføres på det faktiske overtagelsestidspunkt. 
For visse selskabsretlige transaktioner, som fusioner og spaltninger og 
overdragelse af bestående virksomheder (nettoaktiver) og bestemmende 
kapitalandele, tillades overtagelsesmetoden i selskabsregnskabet anvendt 
med tilbagevirkende kraft, idet selskabslovens regler for disse selskabsret-
lige transaktioner træder forud for årsregnskabslovens regler, jf. lovbe-
mærkningerne til selskabslovens § 237. For yderligere omtale om regn-
skabsmæssig behandling ved fusioner og spaltninger henvises der til kapi-
tel 38 Fusions og spaltningsregnskaber.  

39 .5 Sammenlægningsmetoden
For koncerninterne virksomhedssammenslutninger, hvor de sammenslut-
tede virksomheder begge er underlagt samme modervirksomhed i et kon-
cernforhold, eller er alle deltagende virksomheder i øvrigt underlagt den 
samme interesses bestemmende indflydelse, kan sammenlægningsmeto-
den vælges som anvendt regnskabspraksis. Som anført er det en forudsæt-
ning for anvendelse af reglerne om koncerninterne virksomhedssammen-
slutninger, at virksomhederne er under den samme interesses bestem-
mende indflydelse både før og efter transaktionen, og at denne bestem-
mende indflydelse ikke må være midlertidig. 

Samme interesses bestemmende indflydelse kan både være kapitalselska-
ber og personer, der har bestemmende indflydelse over de sammenlagte 
virksomheder. 

Efter sammenlægningsmetoden indregnes den erhvervede virksomheds 
nettoaktiver og driftsresultat fra og med den første dag i det regnskabsår, 
hvor transaktionen bliver gennemført. Dette gælder, uanset på hvilket tids-
punkt i regnskabsåret sammenlægningen er besluttet, og hvornår de 
væsentligste fordele og risici overgår til den overtagende virksomhed. 

Ved anvendelse af sammenlægningsmetoden tilgodeses de deltagende 
virksomheder regnskabsmæssigt ved, at der ikke foretages justeringer af 
de regnskabsmæssige værdier. Der foretages ingen omvurdering af aktiver 
og forpligtelser til dagsværdier, og der indregnes derfor heller ingen mer-
værdier eller goodwill. 

Overtagelsestidspunkt

Transaktioner  
underlagt samme  
parts  bestemmende 
i ndflydelse før og efter

Tidspunkt for 
 regnskabsmæssig 
 sammenlægning

Regnskabsmæssige 
 værdier fastholdes
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Der skal alene foretages eventuelle reguleringer til ensartet anvendt regn-
skabspraksis, hvis de sammenlagte virksomheder mod forventning ikke 
allerede anvender samme regnskabspraksis, ligesom der skal foretages eli-
mineringer af eventuelle transaktioner, fx kapitalandele eller mellemværen-
der m.v., mellem de i sammenlægningen deltagende virksomheder. Derud-
over kan en sammenlægning medføre behov for visse reklassifikationer af 
aktiver og forpligtelser, fx en investeringsejendom, der måles til dagsværdi, 
jf. § 38, som leases ud til en af de i transaktionen deltagende virksomheder. 
Her vil sammenlægningen umiddelbart medføre, at ejendommen skal anses 
som domicilejendom fremadrettet. 

Hvis der er tale om en fusion mellem en modervirksomhed og dennes dat-
tervirksomhed, skal fusionen gennemføres på basis af ”koncernmetoden”, 
hvor de fortsættende værdier vil være dem, der indgår i modervirksomhe-
dens (den, som deltager i fusionen) koncernregnskab. Det er fx ikke værdi-
erne fra en højereliggende modervirksomhed. Ved brug af koncernmeto-
den skal sammenligningstal m.v. tilpasses, jf. nedenfor. 

Et eventuelt forskelsbeløb mellem det beløb, der vederlægges i kapital-
andele eller kontanter i forhold til de regnskabsmæssige værdier i de sam-
menlagte virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen.

Hvis der er tale om erhvervelse af en virksomhed, fratrækkes merværdier i 
forhold til de regnskabsmæssige værdier direkte i den købende virksom-
heds og koncernens frie egenkapital. Overdrages en virksomhed til en 
lavere dagsværdi end de regnskabsmæssige værdier, kan dette være en 
indikation på værdiforringelse. Hvis der er tale om værdiforringelse, skal en 
nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen, før forskelsværdien indregnes 
i egenkapitalen.

Hvis køber betaler dagsværdien for den overtagne virksomhed, og de regn-
skabsmæssige værdier er noget lavere, indebærer anvendelsen af sam-
menlægningsmetoden ofte et større indhug i det købende selskabs frie 
egenkapital. Det betyder, at de fremtidige udbyttemuligheder i den købende 
virksomhed begrænses. Virksomheder, der anvender sammenlægningsme-
toden, bør således være godt kapitaliserede inden gennemførelse af en 
sammenslutning.

Udgifter afholdt i forbindelse med sammenlægningen skal indregnes i resul-
tatopgørelsen som omkostninger i den periode, hvori de afholdes.  

Sammenligningstal for regnskabsår, der ligger forud for den koncern-
interne virksomhedssammenslutning, inkl. eventuelle 5-års hovedtal for C- 
og D-virksomheder, skal tilpasses, som om virksomhederne havde været 
sammenlagt fra og med den tidligste regnskabsperiode, der indgår i års-
regnskabet, dog ikke tidligere end det tidspunkt hvor de sammenlagte virk-
somheder blev underlagt fælles kontrol.

Behandling af 
 forskelsbeløb

Købende virksomheds 
regnskabsaflæggelse

Transaktions omkostninger

Krav om tilpasning af 
 sammenligningstal
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Lovens § 55, stk. 2, kræver ved anvendelse af sammenlægningsmetoden, 
at den foretagne tilpasning af sammenligningstal skal omtales og begrun-
des konkret og fyldestgørende. Tilsvarende krav gælder for tilpasning af 
5-års hoved- og nøgletallene, jf. § 101, stk. 2, der ligeledes henviser til § 55, 
stk. 2.

Hvis det ikke er muligt at foretage tilpasning af sammenligningstal, fx på 
grund at manglende mulighed for at generere de nødvendige data med til-
bagevirkende kraft, skal denne manglende tilpasning omtales og begrun-
des konkret og fyldestgørende i anvendt regnskabspraksis.

Deltager fx et nystiftet selskab i en koncernintern sammenslutning, skal der 
alligevel ved anvendelse af sammenlægningsmetoden gives proformatal for 
sammenligningsåret. Den selskabsretlige struktur har derfor ikke direkte 
betydning for den efterfølgende regnskabsaflæggelse og kravet om tilpas-
ning af sammenligningstal.

Det er dog EY’s opfattelse, at tilpasning af sammenligningstal ikke skal fore-
tages længere tilbage i tid, end hvor den overtagne virksomhed blev erhver-
vet af koncernen ved en ekstern virksomhedssammenslutning. 

Selvom principperne i anvendelse af sammenlægningsmetoden er en slags 
”business as usual”-fremgangsmåde, skal en virksomhed, der overtager en 
anden virksomhed ved anvendelse af sammenlægningsmetoden, og som 
derved overgår til en højere regnskabsklasse, først overgå til den højere 
regnskabsklasse i året efter sammenlægningen, jf. reglen om overskridelse 
af størrelsesgrænserne i to på hinanden følgende år.  

39 .6 Book value-metoden
For koncerninterne virksomhedssammenslutninger, hvor de sammenslut-
tede virksomheder begge er underlagt samme modervirksomhed i et kon-
cernforhold, eller hvor alle deltagende virksomheder i øvrigt er underlagt 
den samme interesses bestemmende indflydelse, kan book value-metoden 
endvidere vælges som anvendt regnskabspraksis.

Book value-metoden indeholder således en række af de samme metodikker  
og udfordringer som sammenlægningsmetoden, men adskiller sig grund-
læggende fra sammenlægningsmetoden på to væsentlige punkter: 
• Overdragelsen gennemføres som udgangspunkt regnskabsmæssigt på 

tidspunktet for overgang af kontrol.
• ►Metoden kræver ikke tilpasning af sammenligningstal for tidligere regn-

skabsår.

Modsat sammenlægningsmetoden, hvor nettoaktiverne overdrages den 
første dag i regnskabsåret, anses den koncerninterne virksomhedssam-
menslutning efter book value-metoden for gennemført på det tidspunkt, 

Hvis tilpasning  
ikke er mulig,  
§ 55, stk. 2

Proformatal

Som vi ser det

Skift af regnskabsklasse

Transaktioner  
underlagt samme  
parts  bestemmende 
i ndflydelse før og efter
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hvor den købende virksomhed opnår kontrol. Det vil sige, at den erhvervede 
virksomheds nettoaktiver og driftsresultat indregnes fra og med den dag, 
hvor der opnås kontrol. 

En række selskabsretlige transaktioner, herunder fusioner, spaltninger, 
aktieombytninger og tilførsel af aktiver, kan dog gennemføres pr. den før-
ste dag i regnskabsåret, fx 1. januar 20xx, uanset at transaktionens vedta-
gelse reelt først sker senere i regnskabsåret. Det vil ofte være skattefrie 
transaktioner, der gennemføres efter betingelserne i fusionsskatteloven. 
Fusionsskatteloven betinger sig, at skattefrie omstruktureringer skal gen-
nemføres med virkning fra den første dag i regnskabsåret.

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse medfører dette, at transaktionen efter 
book value-metoden også regnskabsmæssigt i selskabsregnskabet kan ind-
regnes fra den første dag i regnskabsåret, og uden krav om tilpasning af 
sammenligningstal for tidligere regnskabsår.

Book value-metoden kræver ikke tilpasning af sammenligningstal for tidli-
gere år, herunder heller ikke tilpasning af eventuelle 5-års hovedtal. Såle-
des fremgår virksomhedssammenslutningen som tilgang i årsregnskabet 
fra og med det tidspunkt, hvor der opnås kontrol. 

Der skal dog, jf. §§ 24 og 55, stk. 2, gives yderligere oplysninger, der mulig-
gør en sammenligning af virksomheden år for år. Herudover skal den mang-
lende sammenlignelighed anføres og begrundes konkret og fyldestgø-
rende. Tilsvarende krav gælder for tilpasning af 5-års hovedtallene, jf. 
§ 101, stk. 2, der ligeledes henviser til § 55, stk. 2.

På samme måde som ved sammenlægningsmetoden foretages der ingen 
omvurdering af de regnskabsmæssige nettoaktiver, herunder heller ikke 
indregning af goodwill. Den købende virksomhed indregner de overtagende 
nettoaktiver til regnskabsmæssige værdier.

Overdrages virksomheden til en anden værdi end de regnskabsmæssige 
værdier, indregnes forskellen direkte på egenkapitalen. 

For yderligere vejledning i brug af book value-metoden, når der bortses fra 
de to punkter, hvor book value-metoden afviger fra sammenlægningsmeto-
den, henvises til ovenstående afsnit 39.5.

Udgifter afholdt i forbindelse med book value-metoden skal ligesom for 
sammenlægningsmetoden indregnes i resultatopgørelsen som omkostnin-
ger i den periode, hvori de afholdes.  

Overtagelsestidspunkt  
i selskabsretslige  
trans aktioner

Ingen krav om tilpasning  
af sammenligningstal

Krav om yderligere  
oplysninger vedrørende 
manglende sammen-
lignelighed

Regnskabsmæssig  
behandling,  
§ 123, stk. 2

Transaktions omkostninger
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39 .7 Særligt om fusion mellem modervirksomhed og dattervirksomhed
Fusioner, der gennemføres mellem en modervirksomhed og dennes datter-
virksomhed (lodrettet og omvendt lodrette fusioner), anses ikke som en 
virksomhedssammenslutning under loven, da der ikke etableres kontrol i 
transaktionen, i stedet fortsætter den hidtidige kontrol i ændret juridisk 
form. Fusionen skal derfor gennemføres efter koncernmetoden.

Koncernmetoden indebærer, at de værdier, der er anvendt i modervirksom-
hedens koncernregnskab, skal anvendes som de fortsættende værdier i den 
fortsættende virksomhed, uanset om den fortsættende virksomhed er 
modervirksomheden eller dattervirksomheden. Hvis modervirksomheden, 
der indgår i fusionen, ikke udarbejder koncernregnskab, kan der ikke anven-
des værdierne fra en højreliggende modervirksomhed. Der skal i stedet 
udarbejdes opgørelser, svarende til at modervirksomheden hele tiden har 
udarbejdet et koncernregnskab, hvilket omfatter en købsprisallokering på 
koncernetableringstidspunktet med fradrag af afskrivninger på identifice-
rede merværdier fra erhvervelsestidspunktet og frem til fusionens regn-
skabsmæssige virkningstidspunkt.

Anvendelsen af koncernmetoden medfører derfor, at de merværdier, som 
der ville være indregnet i et koncernregnskab eller ved måling af kapitalan-
delen i dattervirksomheden efter indre værdis metode, herunder goodwill, 
fortsætter i den fortsættende virksomhed.

Årsregnskabet for den fortsættende virksomhed skal afspejles, som om 
fusionen var gennemført på det oprindelige erhvervelsestidspunkt, hvilket 
betyder, at der både skal tilpasses sammenligningstal og hoved- og nøgle-
talsoversigt tilbage til dette tidspunkt. Der kan derfor ikke tilvælges, at 
anvende undtagelsen om tilpasning af sammenligningstal i book value-
metoden.   

39 .8 Særligt om koncerninterne virksomhedssalg
Loven indeholder alene bestemmelser for den virksomhed, der anses som 
den overtagende – dvs. køber – og ingen specifikke regler for, hvordan den 
sælgende virksomhed skal forholde sig regnskabsmæssigt. 

Denne manglende regulering i loven fører som udgangspunkt til, at et kon-
cerninternt virksomhedssalg som hovedregel indregnes efter lovens almin-
delige bestemmelser for afhændelse af aktiver – dvs. indregning af en 
gevinst eller tab i resultatopgørelsen på tidspunktet, hvor kontrollen over-
går til køber. Denne fremgangsmåde indebærer, at et salg på ingen måde 
regnskabsmæssigt gennemføres med tilbagevirkende kraft. 

Et koncerninternt virksomhedssalg behandles regnskabsmæssigt i den sæl-
gende virksomhed som i den købende virksomhed, dvs. gevinst/tab indreg-
nes direkte i egenkapitalen. Denne fremgangsmåde er blevet accepteret af 
Erhvervsstyrelsen, der dog i et konkret tilfælde har været restriktiv i forhold 

Krav om brug af koncern-
metoden i lodrette og 
omvendt lodrette fusioner

Værdierne fra  
koncernregnskab

Merværdier, herunder 
goodwill fortsætter efter 
fusionen

Krav om tilpasning af  
sammenligningstal tilbage 
til koncernetablering

Alternativ 1:  
Indregning i  
resultatopgørelsen

Alternativ 2:  
Indregning i egenkapitalen
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til indregning af et koncerninternt salg med tilbagevirkende kraft. Denne 
afgørelse var for at imødegå, at sammenlægningsmetodens tilbagevir-
kende kraft hos en sælger blev anvendt som regnskabspynt ved afhændelse 
af en underskudsgivende division. Her vil anvendelse af book value-meto-
den være mere hensigtsmæssig og mere retvisende. 

Sammenlægningsmetoden bør efter EY’s opfattelse ikke finde anvendelse 
ved koncerninterne virksomhedssalg, idet det giver sælger mulighed for at 
korrigere tidligere regnskabsperiode for negative resultater relateret til den 
frasolgte aktivitet. Det er EY’s holdning, at der ved disse transaktioner bør 
anvendes book value-metoden, som ikke kræver tilpasning af sammenlig-
ningstal. 

Valget mellem de to ovenstående alternativer for regnskabsmæssig 
behandling af koncerninterne salg af virksomheder anses som et valg af 
regnskabspraksis, som skal anvendes systematisk og konsekvent for alle 
lignende transaktioner.

Anvendes book value-metoden analogt ved et koncerninternt virksomheds-
salg, indregnes salget regnskabsmæssigt, når den sælgende virksomheds 
kontrol ophører. 

Ved anvendelse af overtagelsesmetoden behandles salget i sælgende virk-
somhed efter lovens sædvanlige regler, dvs. gevinsten/tabet indregnes i 
resultatopgørelsen på tidspunktet for kontrolovergang.  

Ved udarbejdelse af et eventuelt koncernregnskab, hvor såvel køber som 
sælger indgår, skal koncerninterne gevinster/tab hos sælger elimineres 
mod de opregulerede nettoaktiver hos køber, så koncernens regnskabs-
mæssige værdier forbliver uændrede både før og efter den koncerninterne 
overdragelse. 

39 .9 Præsentation og oplysninger
Præsentations- og oplysningskrav ved virksomhedssammenslutninger er 
nærmere beskrevet i afsnit 10.15 Præsentation og oplysninger, hvortil der 
henvises. Nedenfor beskrives de af lovens præsentations- og oplysnings-
krav, som vi finder særligt relevante i relation til koncerninterne virksom-
hedssammenslutninger. 

Lovens § 24 kræver generel tilpasning af sammenligningstal, hvis tilsva-
rende regnskabsposter for tidligere regnskabsår ikke er sammenlignelige. 
Virksomheden kan dog generelt undlade at tilpasse sammenligningstal, 
hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i virksomhe-
dens aktiviteter. Sidstnævnte betingelse er generelt altid opfyldt i forbin-
delse med gennemførelse af koncerninterne virksomhedssammenslutnin-
ger. Dertil kommer, at anvendelse af book value-metoden specifikt ikke kræ-
ver tilpasning af sammenligningstal. Lovens § 55 kræver imidlertid, at hvis 

Som vi ser det

Valg af regnskabspraksis

Book value-metoden

Overtagelsesmetoden

Tilpasning af sammenlig-
ningstal eller manglende 
sammenlignelighed, 
§§ 24 og 55



Kapitel 39 Koncerninterne virksomhedssammenslutninger 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 793

sammensætningen af virksomhedens aktiviteter er ændret i løbet af regn-
skabsåret, skal der gives oplysninger, der muliggør en sammenligning af 
virksomheden år for år. Oplysningskravet er derfor relevant ved anvendelse 
af book value-metoden.  

Oplysninger, der muliggør sammenligning, kan dog undlades, hvis sammen-
ligningstallene tilpasses, fx ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. 
Der skal dog altid oplyses om, at der er foretaget tilpasning af sammenlig-
ningstallene. 

Endeligt gælder for anvendelse af begge metoder, at den manglende sam-
menlignelighed (book value-metoden) henholdsvis den foretagne tilpasning 
(sammenlægningsmetoden) skal oplyses og begrundes konkret og fyldest-
gørende. 

Det er i loven specifikt anført, at anvendt regnskabspraksis skal indeholde 
en beskrivelse af regnskabspraksis for virksomhedssammenslutninger. Er 
den regnskabsmæssige behandling af koncerninterne virksomhedssam-
menslutninger forskellig fra eksterne virksomhedssammenslutninger, skal 
der redegøres særskilt for anvendt regnskabspraksis ved koncern interne 
virksomhedssammenslutninger.

Der skal gives oplysning om de ændringer i egenkapitalreserverne, der føl-
ger af anvendelsen af sammenlægningsmetoden eller book value-metoden. 
Oplysningskravet gælder for såvel køber som sælger i en koncernintern 
virksomhedssammenslutning. Derudover skal gives oplysning om navn og 
hjemsted for de virksomheder, der i årets løb har været involveret i koncern-
interne virksomhedssammenslutninger, hvor sammenlægningsmetoden 
eller book value-metoden har været anvendt.

I et koncerninternt virksomhedssalg skal en sælgende virksomhed, der er 
omfattet af regnskabsklasse C eller D, i forhold til selskabsregnskabet, over-
veje, om salget kunne været omfattet af lovens præsentationskrav for 
ophørende aktiviteter, der kræver særskilt præsentation på én linje i hen-
holdsvis resultatopgørelse, aktiver og forpligtelser. I et koncernregnskab, 
hvori både sælger og køber indgår, vil en koncernintern virksomhedssam-
menslutning ikke have nogen betydning, og præsentation af en ophørende 
aktivitet vil ikke være relevant.

Et salg af en virksomhed vil dog ikke i alle tilfælde opfylde definitionen på at 
være en ophørende aktivitet. Hvis salg af en virksomhed skal udgøre en 
ophørende aktivitet, skal aktiviteten i virksomheden udgøre en større for-
retningsmæssig aktivitet eller et større geografisk område. En ophørende 
aktivitet skal, jf. IFRS 5, være et væsentligt forretningsområde eller et 
væsentligt geografisk område. I praksis vil en ophørende aktivitet ofte være 
at sidestille med et rapporteringspligtigt driftssegment i henhold til IFRS 8. 
IFRS 8 anvender som kvantitative størrelser enten 10 % af nettoomsætning, 

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 53, stk. 2, nr. 4

Oplysning om  
forskelsbeløb, 
§ 126, stk. 7
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resultat eller balancesum i forhold den samlede virksomhed før afhændel-
sen. Afhængigt af omstændighederne kan der også være tale om et væsent-
ligt forretningsområde eller geografisk område, selvom det udgør mindre 
end 10 %.

Præsentation af en ophørende aktivitet i selskabsregnskabet kan primært 
være relevant ved afhændelse efter overtagelsesmetoden eller book value-
metoden, hvor den ophørende aktivitet bibeholdes i årsregnskabet, indtil 
kontrollen overgår til køber. Ved analog anvendelse af sammenlægnings-
metoden hos sælger anses salget som gennemført primo regnskabsåret, og 
sammenligningstal fra tidligere år tilpasses, som om den solgte virksomhed 
aldrig har været indregnet. I en sådan situation vil præsentation som en 
ophørende aktivitet slet ikke blive relevant. 

Det kan også diskuteres, om præsentation som ophørende aktivitet finder 
anvendelse i forhold til et selskabsregnskab, hvis fx en modervirksomhed 
indskyder en bestående aktivitet i en dattervirksomhed, og modervirksom-
heden anvender indre værdis metode. I denne situation vil modervirksom-
heden fortsat indregne dattervirksomhedens aktivitet, hvor driftsaktivite-
ten tidligere indgik i selve modervirksomheden, vil den fremadrettet indgå 
som resultatandele i en dattervirksomhed. ESMA har i denne forbindelse 
offentliggjort en afgørelse under IFRS, der også finder anvendelse under 
loven. I afgørelsen konkluderes det, at aktiviteten i modervirksomheden vil 
være ophørende, hvis denne indskydes i en dattervirksomhed. Rationalet 
herfor er bl.a., at der ved overdragelsen af aktiviteten har været foretaget 
et reelt salg fra modervirksomheden, og at risikoprofilen i modervirksom-
heden har ændret sig ved fremover at drive aktiviteten via en dattervirk-
somhed. I et koncernregnskab, der omfatter både den sælgende og den 
købende virksomhed, vil en tilsvarende transaktion ikke give anledning til 
præsentation af en ophørende aktivitet, da der på koncernniveau ikke er 
sket et salg. 

Se mere om definition, præsentation og klassifikation af ophørende aktivi-
teter i afsnittene 14.8 og 28.6 Ophørende aktiviteter.
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Kapitel 40  
Indberetningsregler og frister

Regnskabsklas-
se

B
mikro B

C
mellem

C
stor D

Generel frist for  
indberetning af 
årsrapporter og 
undtagelses
erklæringer

Uden ugrundet ophold dog senest 5 måneder  
efter regnskabsårets udløb

Uden  
ugrundet 

ophold dog 
senest 4 måne-
der efter regn-

skabsårets 
udløb

Årsrapporten 
skal indberet
tes digitalt til 
Erhvervssty
relsen

XBRL-format (indeholder XBRL-instans og pdf-fil)
XBRL- 

format eller 
XHMTL-format1

1) Virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, kan frivilligt vælge at anvende XHTML-format i stedet for XBRL-for-
mat ved indberetning til Erhvervsstyrelsen. Ved indberetning af årsrapporten til Finanstilsynet skal børsnoterede virk-
somheder anvende XHTML-format fra og med 2021-årsrapporterne.

Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen “uden ugrundet op hold” efter general forsam-
lingens afholdelse. Derudover er seneste indberetningsfrist for virksomheder i regnskabsklasse B og C 
fem måneder, mens fristen for virksomheder i regnskabsklasse D er fire måneder efter regnskabsårets 
udløb. 

Af giftsmaksimum ved for sen indberetning er 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem.

Hvis årsrapporten kræves indberettet til Erhvervsstyrelsen, skal det ske digitalt, uanset regnskabs-
klasse. Det gælder også for delårsrapporter. For virksomheder i klasse B og C indberettes årsrappor-
ten i XBRL-format, mens virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, alternativt kan anvende 
XHTML-format, som er det format, børsnoterede virksomheder skal anvende ved indberetning af års-
rapporten til Finanstilsynet fra og med 2021-årsrapporterne.   
 

40 .1 Indberetning af årsrapporter m .v .
Det er virksomhedens ledelse, som er ansvarlig for årsrapporten. Virksom-
hedens ledelse omfatter medlemmer af de ansvar lige ledelsesorganer, som 
varetager den øverste ledelse og den daglige ledelse. I aktieselskaber vil det 
typisk omfatte bestyrelsen eller tilsynsrådet sammen med direktionen. 

Indberetning af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen skal ske digitalt. Som 
udgangspunkt skal det ske i XBRL-format, hvorved der indberettes både en 
XBRL-instans og en pdf-fil for hver årsrapport.

Indsendelses-
bekendtgørelsens  
§ 2, stk. 1

Digital indberetning
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For børsnoterede virksomheder skal indberetning af årsrapporten til 
Finans tilsynet fra og med kalenderårsregnskaberne for 2021 ske i et XHT-
ML-format, jf. ESEF-forordningen. Det samme format kan disse virksomhe-
der vælge at anvende ved indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrel-
sen.

Se mere om digital indberetning af årsrapporten i afsnit 40.10 Særligt om 
digital indberetning af årsrapporter og afsnit 40.11 Særligt om ESEFreg
lerne.

Der er ingen krav om gengivelse af fysiske underskrifter i den digitalt indbe-
rettede årsrapport. Den, der indberetter, indestår over for Erhvervsstyrel-
sen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og revisor, hvis virk-
somheden er omfattet af revisions pligt. Indberetteren indestår ligeledes 
for, at det er den endeligt godkendte version af årsrapporten, der indberet-
tes. Hvis indberetningen foretages af revisor, vil revisor blive betragtet som 
indberetter.

Virksomheden skal dog fortsat opbevare et fuldt underskrevet eksemplar 
af årsrapporten. Erhvervsstyrelsen kan, i indtil 5 år fra modtagelsen af års-
rapporten, kræve dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet, even-
tuelt revideret, godkendt og indberettet i overensstemmelse med loven (og 
virksomhedens vedtægter).

Virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B, C og D, har pligt til at 
indberette årsrapporten til Erhvervs sty rel sen:
• Årsrapporter for børsnoterede virksomheder og statslige aktie sel -

skaber (klasse D) skal indberettes til Erhvervs sty relsen “uden ugrun det 
ophold” efter god ken del se på generalforsamlingen og være modtaget i 
sty relsen senest 4 måneder efter regnskabsårets ud løb.

• Årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C skal ind-
berettes til Erhvervsstyrelsen “uden u grun det ophold” efter godkendel-
sen på general for samlingen og være modtaget i styrelsen senest 5 
måneder efter regnskabsårets udløb.

Indberetningsfristen udløber som udgangspunkt på månedsdatoen for den 
dag, hvor regnskabsåret udløb. 

 Hvis en regnskabsklasse C-virksomheds regnskabsår udløber pr. 
15. april, skal virksomhedens årsrapport indberettes senest 
15. september. 

 Hvis den dag, som udløser indberetningsfristen, er den sidste dag i 
en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke fin-
des (fx 31. februar), udløber fristen altid på den sidste dag i måne-
den (dvs. 28. februar), uanset månedens længde. Det vil sige, at en 

Underskriftsforhold

Generel frist for 
 indberetning,  
§ 138

Beregning af frister
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regnskabsklasse C-virksomhed med regnskabsårsafslutning den 
30. september har frist til den 28. februar. 

Hvis fristen udløer i en weekend eller på en helligdag, udskydes den til den 
næstkommende hverdag.

”Uden ugrundet ophold” omfatter alene de få eks pe ditionsdage, der er nød-
vendige efter årsrapportens godkendelse på generalforsamlingen.  

Indberetningsfristen på 5 måneder gælder også for virksomheder med 
begrænset ansvar om fattet af lov om visse erhvervsdrivende virk som he der 
i regnskabsklasse A, der kan indberette undtagelseserklæring efter lovens 
§ 4, og som frivilligt væl ger at udarbejde og indberette en årsrapport. Disse 
virksomheder i regnskabsklasse A skal indberette årsrapporten digitalt 
(som et bilag til undtagelseserklæringen) via Erhvervsstyrelsens selvbetje-
ningsløsning på indberet.virk.dk. 

Erhvervsstyrelsen kan ikke dispensere fra ovenstående indberetningsfri-
ster, hvorfor ansøgning om udsættelse generelt ikke vil blive imødekom-
met. Der er dog i loven indarbejdet særlige bestemmelser for virksom heder, 
som er under rekonstruktionsbehandling, § 140, eller under konkurs, 
§ 141.

En modervirksomhed i en underkoncern kan undlade at udarbejde koncern-
regnskab med henvisning til § 112. Er den overliggende modervirksomhed 
dansk, skal der henvises til modervirksomhedens CVR-nr., hvorved syste-
met opretter et link til det overliggende koncernregnskab. Det overliggende 
koncernregnskab skal således være indberettet på forhånd. 

Er den overliggende modervirksomhed udenlandsk, skal det overliggende 
koncernregnskab vedhæftes som en pdf-fil ved indberetningen af virksom-
hedens egen årsrapport. Indberetning af det overliggende koncernregn-
skab og virksomhedens egen årsrapport kan således ikke ske i to tempi.

Dette krav kan til tider give praktiske udfordringer, fx i de tilfælde, hvor det 
overliggende koncernregnskab aflægges af en udenlandsk modervirksom-
hed, som har en længere indberetningsfrist end den danske virksomhed. 
Samtidig indberetning af koncernregnskabet er dog et ubetinget krav for at 
kunne anvende undtagelsen i § 112. Hvis dette ikke kan opfyldes, må virk-
somheden udarbejde sit eget koncernregnskab. Se mere i afsnit 9.4 Lem
pelser for koncernregnskabspligt.

En erhvervsdrivende moderfond, der kan undlade at udarbejde koncern-
regnskab med henvisning til § 111, skal i forbindelse med indberetning af 
moderfondens årsrapport samtidig vedhæfte det vandrette koncernregn-
skab, som en af moderfondens dattervirksomheder har udarbejdet på 

“Uden ugrundet ophold”

Virksomheder med 
begrænset ansvar i 
 regnskabsklasse A, 
§ 145

§ 138, stk. 1

Henvisning til overliggende 
 koncernregnskab  

Vandret koncernregnskab 
udarbejdet for erhvervs-
drivende moderfonde  
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vegne af fonden. Indberetning af det vandrette koncernregnskab og moder-
fondens egen årsrapport kan således ikke ske i to tempi. 

Hvor det i loven er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, 
alternativt kan placeres i andre dokumenter end årsrapporten eller på en 
hjemmeside, skal disse oplysninger eller redegørelser være tilgængelige for 
regnskabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten.

Kravet gælder for følgende redegørelser, som kan offentliggøres på virk-
somhedens hjemmeside:
• Redegørelse for god fondsledelse, jf. § 77 a
• Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. § 77 b
• Redegørelse for samfundsansvar, jf. § 99 a
• Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen,  

jf. § 99 b
• Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. § 99 c
• Redegørelse for politik for dataetik, jf. § 99 d
• Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. §§ 107 b og 107 c
• Redegørelse for politik for mangfoldighed, jf. § 107 d.

Bestemmelsen i § 149 a er også relevant for andre oplysninger, som loven 
tillader placeret i andre dokumenter end virksomhedens egen årsrapport. 
Det gælder fx for en pengestrømsopgørelse i et overliggende koncernregn-
skab eller oplysninger om revisorhonorar i et overliggende koncernregn-
skab, som gør det muligt at undlade disse informationer i virksomhedens 
egen årsrapport. Bestemmelsen gælder ligeledes for IFRS-aflæggere, hvor 
det tillades, at visse IFRS 7-oplysninger offentliggøres andre steder end i 
årsrapporten.

Sproget i ovenstående redegørelser, der offentliggøres på virksomhedens 
hjemmeside, skal som udgangspunkt være det samme som det sprog, der i 
øvrigt anvendes i den resterende årsrapport. Det betyder i praksis enten 
dansk eller engelsk, jf. afsnit 4.11 Sprogkrav. Uanset sproget i årsrapporten 
kan redegørelser, jf. §§ 99 a og 99 b, som aflægges efter internationale ret-
ningslinjer eller standarder, være på engelsk, jf. redegørelsesbekendtgørel-
sen § 7. 

For virksomheder omfattet af lov om visse er hvervs dri vende virksomheder 
samt visse interessentskaber og kom manditselskaber, der i hen hold til 
lovens §§ 4 og 5 har mulighed for at indberette en und ta gel ses er klæ ring i 
stedet for en årsrapport, gælder samme sanktioner og frister i relation til 
undtagelseserklæring, som gælder for årsrapporter. 

Virksomheder, der indberetter undtagelseserklæring, skal indberette de 
ledsagende dokumenter, som loven kræver, sammen med undtagelseser-
klæringen. Indberetningsfristen anses først for opfyldt, når alle indberet-
ningspligtige dokumenter er modtaget i styrelsen.

§ 149 a

Oplysninger, som placeres 
i andre dokumenter

Sproget i redegørelserne

Undtagelseserklæringer, 
§§ 145 og 146
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Undtagelseserklæringer skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens 
selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer på  
indberet.virk.dk.

Den undtagelseserklæring, der indberettes til styrelsen, skal ikke underskri-
ves af ledelsen. Som med digitale årsrapporter, indestår indberetteren af 
undtagelseserklæringen for, at undtagelseserklæringen er godkendt af alle 
medlemmer af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne 
for at anvende undtagelsen er opfyldt. 

Det eksemplar af undtagelseserklæringen, der skal opbevares i virksom-
heden, skal derimod altid være underskrevet af samtlige medlemmer af den 
ansvarlige ledelse.

Se mere om mulighederne for anvendelse af undtagelseserklæringer i 
afsnit 1.3 Virksomheder fritaget for regnskabspligt.

Mellemstore dattervirksomheder kan anvende lempelsen i § 78 a og der-
med nøjes med at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, hvis en 
række betingelser er opfyldt. For yderligere omtale af betingelserne henvi-
ses til afsnit 1.4 Byggeklodsmodellen. Virksomheden skal i givet fald indbe-
rette følgende dokumenter samlet til Erhvervsstyrelsen:
►• Dattervirksomhedens egen årsrapport.
• Det overliggende koncernregnskab, hvori virksomheden indgår ved fuld  

konsolidering, eller alternativt henvisning til koncernregnskabet, hvis 
koncernregnskabet allerede er indberettet til Erhvervsstyrelsen til 
offentliggørelse.

►• Erklæring fra alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere om at 
være indforstået med fremgangsmåden for det pågældende regn-
skabsår.

• Erklæring om modervirksomhedens indeståelse for dattervirksomhe-
dens forpligtelser.

Erklæringen fra alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere og inde-
ståelseserklæringen fra modervirksomheden skal kun indberettes for det 
første regnskabsår, hvori lempelsen anvendes. 

Alle de pågældende dokumenter skal indberettes samtidigt med dattervirk-
somhedens årsrapport. Det vil således ikke være muligt efterfølgende at 
indberette koncernregnskabet eller de påkrævede erklæringer. Hvis kon-
cernregnskabet ikke foreligger, når dattervirksomhedens årsrapport skal 
indberettes, kan lempelsen ikke anvendes.

Mellemstore datter-
virksomheder,  
§ 146 a

https://indberet.virk.dk/
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40 .2 For sen indberetning
Er årsrapporten eller undtagelseserklæringen med tilhørende øvrige doku-
menter og eventuelt overliggende koncernregnskab ikke modtaget i 
Erhvervsstyrelsen, når indberetningsfristen er udløbet, sender styrelsen et 
brev med påkrav til virksomhedens ledelse med anmodning om at indbe-
rette de fornødne dokumenter. Påkravsbrevet sendes til virksomhedens 
digitale postkasse.

I påkravsbrevet får ledelsen en frist på otte hverdage fra brevets datering til 
indberetning af den manglende årsrapport. Indberettes årsrapporten eller 
undtagelseserklæringen til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen, fore-
tager styrelsen sig ikke yderligere som følge af forsinkelsen. 

Der er desuden i påkravsbrevet anført en frist på fire uger fra brevets date-
ring. Er årsrapport eller undtagelseserklæring ikke modtaget inden udløbet 
af denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsop-
løse virksomheden. Hvis fristen på otte dage ikke overholdes, men virksom-
heden afleverer årsrapporten, inden styrelsen oversender virksomheden til 
tvangsopløsning, beregnes afgift fra udløbet af den oprindelige indberet-
ningsfrist. 

40 .3 Regler for afgifter ved for sen indberetning
Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fri-
sten på otte hverdage fra påkravsbrevets datering, jf. ovenfor, pålægger 
Erhvervsstyrelsen hvert medlem af virksomhedens øverste ansvarlige 
ledelse (typisk bestyrelsen) en afgift.

Afgiften beregnes fra udløbet af indberetningsfristen. Det vil fx for kalender-
årsregnskaber sige 31. maj for B- og C-virksomheder og 30. april for D-virk-
somheder. Dette gælder, selvom der uden afgift kunne være indberettet 
årsrapport senest otte hverdage efter mod tagelse af påkravsbrevet. 

Afgiften ved overtrædelse af indberetningsfristerne udgør 500 kr. pr. ledel-
sesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1. påbegyndte måned, 2.000 kr. 
for 2. påbegyndte måned og 3.000 kr. for 3. påbegyndte måned. Afgiften 
kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem. 

Ovennævnte er satserne pr. virksomhed. Er en person medlem af flere 
bestyrelser i fx en koncern, hvor alle årsrapporter indsendes for sent, 
beregnes afgiften pr. ledelsesmedlem pr. virksomhed, hvorved den sam-
lede afgift pr. ledelsesmedlem kan være højere.

Indberetningsfristen “uden ugrundet ophold” er ikke sank tioneret med 
afgifter.

Manglende indberetning af undtagelseserklæringer udløser de samme 
reaktioner som manglende indberetning af årsrapporter, da ind beretning af 

Påkravsbrev

§ 151

Afgiften beregnes fra

Afgiftens størrelse
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undtagelseserklæring træder i stedet for ind beretning af virksomhedens 
egen årsrapport og der for sidestilles hermed. 

40 .4 Oplysningskrav m .v . i forbindelse med indberetningen
Umiddelbart øverst i den læsbare del af årsrapporten skal følgende oplys-
ninger tydeligt fremgå:
• Dokumentets betegnelse, ”Årsrapport”
• Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
• Regnskabsperioden.

Herudover skal følgende indberettes til Erhvervsstyrelsen som en del af års-
rapporten:
• Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende god-

kendelsesorgan
• Datoen for godkendelse af årsrapporten.

Det er virksomhedens fulde navn, der er registreret hos Erhvervsstyrelsen 
på tidspunktet for indberetning (og ikke navnet på balancedagen), der skal 
fremgå af årsrapportens forside. I det tilfælde, hvor virksomheden har regi-
streret nyt navn hos Erhvervsstyrelsen i løbet af regnskabsåret, eller inden 
årsrapporten indberettes, kan virksomheden vælge at tilføje det tidligere 
navn umiddelbart under det nye navn i en parantes med angivelse af, at der 
er tale om et tidligere navn.

For årsrapporter, der indberettes efter den 1. januar 2021, skal virksomhe-
der i klasse B og mellemstor C, der anvender muligheden i lovens § 32, 
stk. 1, og ikke oplyser om nettoomsætning i årsrapporten, desuden indbe-
rette deres nettoomsætning til Erhvervsstyrelsen samtidig med indberet-
ning af årsrapporten. Nettoomsætningen skal også indberettes i de til-
fælde, hvor den udgør 0 kr.

Den særskilte indberetning af nettoomsætningen er alene til Erhvervssty-
relsens brug (til kontrolformål), og oplysningen offentliggøres ikke. 

Oplysning om nettoomsætningen følger lovens definition på nettoomsæt-
ning og inkluderer ikke finansielle indtægter og indtægter fra investerings-
virksomhed. Oplysningen skal indberettes digitalt efter Erhvervsstyrelsens 
nærmere anvisning. 

40 .5 Omgørelse af offentliggjort årsrapport
Hvis en årsrapport er offentliggjort, kan denne som udgangspunkt ikke 
omgøres, jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 11, stk. 1. 

En årsrapport kan blive omgjort på to måder:
1) Hvis virksomheden vurderer, at den nye årsrapport er i regnskabsbru-

gernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åben-
bare fejl eller som berigtigelse af ulovlige forhold.

Indsendelses- 
bekendtgørelsen, 
§ 27

Oplysning om netto-
omsætning

Bilag 1, C, nr. 13

Hovedregel:  
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2) Hvis styrelsen konstaterer, at den indberettede årsrapport er behæftet 
med væsentlige fejl eller mangler, kan styrelsen give virksomheden en 
frist til berigtigelse af den indberettede årsrapport.

Processen for omgørelse af årsrapporter blev ændret pr. 1. januar 2018. 
Hvor det tidligere var Erhvervsstyrelsen, der skulle vurdere, hvorvidt 
offentliggørelse af en ny korrigeret årsrapport ville være i regnskabsbru-
gernes interesse, er det som nævnt ovenfor nu virksomheden selv, der skal 
foretage vurderingen. Kriterierne for, hvornår en omgørelse tillades, vil dog 
fortsat være de samme. 

I vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen har styrelsen oplistet en 
række eksempler på forhold, der, ud fra en konkret vurdering, vil kunne 
udgøre et tilstrækkeligt grundlag for, at en årsrapport kan omgøres:
• Grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser indeholder væsentlige 

fejl.
• Manglende oplysninger om væsentlige pantsætninger eller sikkerheds-

stillelser i væsentlige aktiver.
• Manglende hensyntagen til væsentlige ændringer af virksomhedskapi-

talen.
• Væsentlige fejl i ledelsespåtegningen.
• Væsentlige fejl i revisionspåtegningen (revisor har tilbagekaldt sin revi-

sionspåtegning).
• Forkert regnskabsperiode.
• Flere mindre fejl som samlet set vurderes at have væsentlig betydning 

for den samlede årsrapport.
• Væsentlige forskelle mellem regnskabsinformationen i henholdsvis 

pdf-format og XBRL-format af årsrapporten. Det kan fx være mangler i 
opmærkningen af regnskabsinformation.

Det bemærkes, at omgørelse af årsrapporten ikke vil være tilladt, hvis den 
nye årsrapport indeholder nye oplysninger om, at årsregnskabet for det 
kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. § 10 a. 

Den nye årsrapport skal indberettes digitalt via Regnskab Basis eller Regn-
skab Special, som omtalt nedenfor i afsnit 40.10 Særligt om digital indbe
retning af årsrapporter. Årsrapporten skal indberettes sammen med en 
redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport omgøres. 
Denne redegørelse offentliggøres sammen med årsrapporten. 

Den oprindeligt offentliggjorte årsrapport vil altid være offentligt tilgænge-
lig sammen med den omgjorte årsrapport. En omgjort årsrapport, der mod-
tages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan ikke offentliggøres i 
styrelsen. I sådanne tilfælde må ændringerne indgå i den efterfølgende års-
rapport. Hvis omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrelsen eller 
regnskabskontrollen, vil den dog blive offentliggjort. 

Proces for omgørelse

Fravalg af revision kan ikke 
begrunde en omgørelse

Indberetning af omgjort 
årsrapport
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Omgørelse kan kun ske, hvis der er tale om en nødvendig rettelse af væsent-
lige eller åbenbare fejl, eller der er tale om berigtigelse af ulovlige forhold. 
Den offentliggjorte årsrapport skal således indeholde væsentlige fejl og 
mangler, før der kan offentliggøres en ny årsrapport.  

Erhvervsankenævnet har afsagt en række kendelser vedrørende omgørel-
ser af årsrapporter, der kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 
erhvervsstyrelsen.dk/omgoerelse-af-aarsrapporten.

40 .6 Særligt om indberetning ved ændring af det foreslåede udbytte
I de situationer, hvor der på generalforsamlingen træffes beslutninger af 
betydning for årsrapporten, fx om størrelsen af det foreslåede udbytte, er 
udgangspunktet, at årsrapporten skal korrigeres, så den afspejler de reelle 
beslutninger. 

Ved indberetning af årsrapporten kan ledelsen dog vælge mellem følgende 
to muligheder:
• Vedhæfte en bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen (generalfor-

samlingsreferatet), hvoraf beslutningen om ændret udbytte fremgår. 
Denne udskrift offentliggøres sammen med den oprindeligt udarbej-
dede årsrapport. Styrelsen anbefaler ligeledes, at ændringen også 
anføres på de relevante sider i årsrapporten med henvisning til forhand-
lingsprotokollen.

• Omarbejde årsrapporten inden indberetning, så årsrapporten ændres i 
overensstemmelse med det vedtagne udbytte.

Det er kun muligt at uploade en pdf-fil med generalforsamlingsreferatet ved 
indberetning i Regnskab Basis eller Regnskab Special. Det er ikke muligt i 
system til system-løsningen.

XBRL-filen skal i begge situationer være tilrettet med det korrekte udbytte-
beløb.

40 .7 Særligt om indberetning af årsrapporter for  
udenlandske virksomheder med filialer i Danmark
Filialbestyrerne for en filial, der er registreret i Erhvervsstyrelsen som en 
filial af en udenlandsk virksomhed, skal indberette den udenlandske virk-
somheds reviderede årsrapport i en pdf-fil via Erhvervsstyrelsens selvbetje-
ningsløsning på indberet.virk.dk, så den er modtaget i styrelsen senest 5 
måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Henhører den udenlandske virksomhed under lovgivningen i et EU-/EØS-
land, kan årsrapporten indberettes i urevideret stand, hvis revisionen er 
undladt i overensstemmelse med den lovgivning, som gælder for virksom-
heden i det pågældende land. 

https://indberet.virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/omgoerelse-af-aarsrapporten
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Filialens egen årsrapport hverken kan eller skal indberettes til Erhvervssty-
relsen.

Er den udenlandske virksomhed, som den danske filial er en del af, en 
datter  virksomhed, kan modervirksomhedens koncernregnskab i stedet 
indberettes til Erhvervsstyrelsen, hvis: 
1) Såvel dattervirksomhed som modervirksomhed henhører under lovgiv-

ning i et EU-/EØS-land.
2) Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-

direktiverne. 
3) Undladelsen er i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for 

virksomheden.
4) Regnskaberne for virksomheden og dens dattervirksomheder indgår 

ved fuld konsolidering eller ved indregning og måling til regnskabsmæs-
sig indre værdi i modervirksomhedens koncernregnskab.

5) Alle virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med frem-
gangsmåden for det pågældende regnskabsår.

6) Modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksom-
hedens forpligtelser.

7) Modervirksomheden i sin årsrapport oplyser, at dattervirksom heden 
har undladt at udarbejde egen årsrapport med angivelse af den 
anvendte undtagelsesbestemmelse. 

Henhører den udenlandske virksomhed, som den danske filial er en del af, 
ikke under lovgivning i et EU-/EØS-land, vil det stadig være muligt i stedet 
at indberette modervirksomhedens koncernregnskab til Erhvervsstyrelsen, 
hvis følgende er opfyldt: 
1) Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs-

direktiverne eller regler, der er ligeværdige med direktiverne, og som er 
revideret af personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lov-
givning, som modervirksomheden hører under.

2) Betingelserne i nr. 3-7 for virksomheder, der henhører under lovgivning 
i et EU-/EØS-land nævnt ovenfor.

Anvendes denne undtagelsesmulighed i § 144, skal filialbestyrerne til 
Erhvervs styrelsen indberette en undtagelseserklæring suppleret med det 
nævnte koncernregnskab og de erklæringer, som er nævnt i ovenstående 
punkt 5 og 6, idet sidstnævnte erklæringer blot skal indberettes for det før-
ste regnskabsår, hvor undtagelsen anvendes.

Undtagelses erklæ ringen skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens 
selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer på indbe-
ret.virk.dk.

40 .8 Særligt om ophør ved afgivelse af betalingserklæring
Hvis en virksomhed ophører ved afgivelse af betalingserklæring, skal der 
ikke indberettes en årsrapport for virksomheden, uanset at indberetnings-

§ 144, stk. 1

§ 144, stk. 2
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fristen for den pågældende årsrapport er udløbet. Kapitalejerne påtager sig 
ved betalings erklæringen den fulde hæftelse for eventuelle krav mod virk-
som heden. Det anses derfor ikke for relevant, at der indsendes årsrapport. 

 En regnskabsklasse B-virksomhed med kalenderårsregnskab, fx for 
2021, kan indsende betalingserklæring efter indberetningsfristens 
udløb 31/5 2022, så længe den er modtaget i Erhvervsstyrelsen, 
inden virksomheden er blevet oversendt til tvangsopløsning. I så 
fald skal der ikke indberettes årsrapport for 2021. Modtages beta-
lingserklæringen først efter oversendelse til tvangsopløsning, skal 
virksomheden igennem den sædvanlige procedure for genopta-
gelse, hvorefter der bl.a. skal udarbejdes årsrapport for 2021.

Selvom det fremgår af kommentarerne til selskabslovens § 216, at en virk-
somhed kan undlade at indberette årsrapport efter fristens udløb, hvis den 
opløses ved betalingserklæring inden oversendelse til skifteretten, anbefa-
ler EY, at man får styr på dokumenterne i ordentlig tid, så virksomheden 
ikke risikerer at blive oversendt til tvangsopløsning med de konsekvenser, 
der følger med.

40 .9 Særligt om indberetningskrav  
for virksomheder under likvidation
En virksomhed under likvidation er fortsat omfattet af lovens regnskabsbe-
stemmelser, herunder også indberetningsfrister og kravet om digital indbe-
retning af årsrapporter. Virksomheder under likvidation skal derfor som 
udgangspunkt udarbejde sædvanlig årsrapport, når regnskabsåret udlø-
ber, jf. dog nedenfor.

Hvis en virksomhed med kalenderåret som regnskabsår afslutter likvidatio-
nen inden indberetningsfristen for årsrapporten, er der ikke krav om, at der 
skal indberettes særskilt årsrapport for kalenderåret. Loven tillader, at der 
i stedet indsendes et afsluttende likvidationsregnskab, der fx dækker perio-
den 1. januar 2021 til likvidationens afslutning, fx 20. februar 2022.

Overskrides indberetningsfristen, fx 31. maj, skal der indberettes en sæd-
vanlig årsrapport dækkende virksomhedens sædvanlige regnskabsår.

Virksomheder under likvidation skal indberette et afsluttende likvidations-
regnskab til Erhvervsstyrelsen som bilag til anmeldelsen om likvidationens 
afslutning, jf. selskabslovens § 224, stk. 2. 

I den forbindelse finder ”Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, 
gebyr samt offentligggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen” anvendelse. Heref-
ter skal anmeldelsen indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens selvbetje-
ningsløsning på virk.dk.

EKSEMPEL 

Som vi ser det
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40 .10 Særligt om digital indberetning af årsrapporter
Digital indberetning kan ske via flere forskellige systemer, Regnskab Basis, 
Regnskab Special, Erhvervsstyrelsens system til system-løsning eller 
Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Hvilket system, virksom-
heden kan og skal anvende, afhænger bl.a. af, hvilken regnskabsklasse virk-
somheden tilhører, og om der er foretaget tilvalg af regler fra en højere 
regnskabsklasse, samt hvilken type regnskabsdokumenter, der skal indbe-
rettes.

Regnskab Basis er en indtastningsløsning, der er tilgængelig via virk.dk, 
hvor regnskabsdata efter indtastning konverteres til XBRL-format. Regn-
skab Basis opstiller den digitale årsrapport og foretager automatisk sam-
mentælling af sumposter. 

Løsningen kan anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, 
som ikke har foretaget tilvalg af en eller flere af reglerne fra højere regn-
skabsklasser, eller som har tilvalgt regler fra en højere regnskabsklasse, 
som er indeholdt i Regnskab Basis. 

Det er væsentligt at fremhæve, at Regnskab Basis ikke er tiltænkt anvendt 
alene til elektronisk indberetning af årsrapporter, der allerede er udarbej-
det i et tekstbehandlingsprogram eller regneark. Regnskab Basis produce-
rer derimod både den årsrapport, som i papirformat skal fremlægges og 
godkendes på generalforsamlingen og den tilhørende XBRL-fil. Efter god-
kendelse på generalforsamlingen indberettes årsrapporten til Erhvervssty-
relsen via Regnskab Basis, så pdf-versionen af årsrapporten og indberet-
ningsfilen i XBRL er ens. En række virksomheder har fejlagtigt antaget, at 
Regnskab Basis kan anvendes til XBRL-indberetning af en allerede udarbej-
det årsrapport.

Virksomheder i regnskabsklasse C og D, og virksomheder i regnskabsklasse 
B, der har foretaget tilvalg af en eller flere af reglerne fra højere regn-
skabsklasser, der ikke dækkes af Regnskab Basis, skal anvende Regnskab 
Special. 

Regnskab Special er en løsning, der er tilgængelig via virk.dk, hvor regn-
skabsdata indberettes til Erhvervsstyrelsen i XBRL-format. Ved anvendelse 
af denne løsning skal virksomheden selv udarbejde årsrapporten i XBRL-for-
mat. Ud over indberetningen af årsrapporten i XBRL-format skal der samti-
dig indberettes en pdf-fil, hvor virksom hedens årsrapport præsenteres i 
læsbar skrift. I pdf-filen gives mulighed for at tilpasse virksomhedens præ-
sentation af årsrapporten ved for eksempel indsættelse af logo, billeder og 
grafer. Denne mulighed gives ikke i XBRL-formatet. 

I stedet for Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheder 
anvende Erhvervsstyrelsens system til system-løsning. System til 
system-løsningen findes på styrelsens hjemmeside erst.dk og anvendes pri-
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til indberetning

Regnskab Basis

Regnskab Special

System til  
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mært af virksomheder, der skal indberette mange årsrapporter, fx revisi-
onsfirmaer. De krav, der gælder for Regnskab Special, gælder tilsvarende 
for system til system-løsningen. 

System til system-løsningen kan dog p.t. ikke anvendes i følgende tilfælde, 
hvor:
• en årsrapport ønskes omgjort
• en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender lem-

pelsen i § 111, stk. 3
• en modervirksomhed anvender lempelsen i § 112
• en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, anven-

der muligheden i IFRS 10, afsnit 4, litra a
• en dattervirksomhed, der i henhold til § 7 er en mellemstor virksomhed, 

anvender lempelsen i § 78 a
• en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab 

efter IFRS, har behov for at udvide taksonomien
• generalforsamlingen har besluttet at ændre resultatdisponeringen, og 

beslutningen dokumenteres ved et generalforsamlingsreferat.

I disse tilfælde skal virksomheden i stedet indberette i Regnskab Basis eller 
Regnskab Special.

I nogle tilfælde kan regnskabsdokumenter ikke indberettes ved hjælp af 
ovenstående løsninger. Det gælder bl.a. indberetning af undtagelseserklæ-
ringer, indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med 
filial i Danmark m.fl. I disse tilfælde skal der indberettes via Erhvervsstyrel-
sens digitale selvbetjeningsløsning på indberet.virk.dk.

For yderligere om den praktiske fremgangsmåde ved digital indberetning af 
årsrapporter henvises til indsendelsesbekendtgørelsen og vejledningen 
hertil.

40 .11 Særligt om ESEF-reglerne
Europa-Kommissionen offentliggjorde i 2019 en delegeret forordning, kal-
det ESEF (European Single Electronic Format), der fastsætter regler for de 
filformater, som børsnoterede virksomheders IFRS-årsrapporter skal ind-
berettes efter. Europa-Kommissionen har med henblik på at skabe transpa-
rens ønsket, at alle børsnoterede virksomheders årsrapporter i Europa bli-
ver indberettet i et ensartet format. Delårsrapporter er ikke omfattet af kra-
vet.

Reglerne gælder for alle virksomheder i EU, som er børsnoterede eller på 
anden måde udsteder finansielle instrumenter på regulerede markeder. I 
Danmark vil det være udstedere, der er omfattet af kapitel 5 i lov om kapi-
talmarkeder.

Erhvervsstyrelsens digitale 
selvbetjeningsløsning  

Ensartede filformater 

De omfattede  
virksomheder 
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ESEF-reglerne gælder for årsrapporter med regnskabsår, der starter fra og 
med 1. januar 2021, hvorfor de nye regler gælder for kalenderårsregnska-
berne for 2021 og fremefter.

Som følge af COVID-19 er implementeringen af ESEF i Danmark blevet 
udskudt et år, idet reglerne oprindeligt skulle være trådt i kraft fra og med 
kalenderårsregnskaberne for 2020. Det har dog været valgfrit for de omfat-
tede virksomheder, om de ville udarbejde og offentliggøre årsrapporten for 
2020 efter ESEF-reglerne.

ESEF-reglerne medfører, at de omfattede virksomheders årsrapporter skal 
indberettes i XHTML, som er et format, der kan åbnes af alle gængse web-
browsere. XHTML-dokumentet erstatter både PDF-filen og XBRL-instansen, 
idet XBRL-opmærkningen er indeholdt i XHTML-formatet.

Hvis en omfattet virksomhed aflægger et IFRS-koncernregnskab, skal den – 
ud over at indberette i XHTML-formatet – også anvende InlineXBRL (iXBRL) 
til at opmærke regnskabstallene i koncernregnskabets primære finansielle 
opgørelser, dvs. i resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, 
egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. For IFRS-koncernregn-
skaber med regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, bliver det 
desuden obligatorisk at foretage opmærkning af noterne til koncernregn-
skabet.

Kombinationen af XHTML-formatet og iXBRL-opmærkninger gør årsrappor-
ten både menneskeligt læsbar og maskinlæsbar og forbedrer tilgængelig-
heden og sammenligneligheden af informationerne i årsrapporten.

ESEF-reglerne gælder for indberetning af årsrapporter til Finanstilsynet i 
forbindelse med offentliggørelsen, som sker umiddelbart efter bestyrel-
sens godkendelse af årsrapporten og forud for generalforsamlingsgodken-
delsen. 

Der er ikke krav om at anvende ESEF-reglerne ved indberetning af de omfat-
tede virksomheders årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, men der er mulig-
hed for det. Dermed har de omfattede virksomheder (og andre virksomhe-
der, der aflægger årsrapport efter IFRS), mulighed for at indberette årsrap-
porter til Erhvervsstyrelsen i samme format, som skal anvendes ved indbe-
retning til Finanstilsynet. Indberetningen til Erhvervsstyrelsen skal ske i 
Regnskab Special.

Virksomhedens overholdelse af ESEF-forordningen er omfattet af revisi-
onspåtegningen, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 8 a, og der skal i revisi-
onspåtegningen for de omfattede virksomheder indgå et særskilt afsnit 
med en særskilt revisionskonklusion på, om årsrapporten er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i ESEF-forordningen.

Gælder fra og med 2021 
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Revisor skal i den forbindelse foretage en teknisk validering af indsendel-
sesfilen og en kontrol af, at årsrapporten er udarbejdet i XHTML-format. 
Hvis årsrapporten indeholder et koncernregnskab (hvori visse dele kræves 
iXBRL-opmærket), eller hvis en virksomhed frivilligt vælger at iXBRL-op-
mærke et årsregnskab udarbejdet efter IFRS, skal revisor desuden foretage 
kontrol af denne iXBRL-opmærkning i regnskabet.
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Kapitel 41  
Førstegangsaflæggelse efter 
årsregnskabsloven

Regnskabsklasse
B 

mikro B
C 

mellem
C 

stor D

Mere lempelige krav til første gangs
aflæggelse efter årsregnskabsloven Ja

 

41 .1  Overgang fra et andet regnskabsmæssigt regelsæt til loven
Erhvervsstyrelsen har i henhold til loven bemyndigelse til at fastsætte spe-
cifikke regler for, hvordan en virksomhed kan overgå fra anvendelse af en 
anden regnskabsmæssig begrebsramme til anvendelse af årsregnskabslo-
ven. Det kunne være overgang fra IFRS eller regnskabsbekendtgørelsen for 
finansielle virksomheder. 

Bemyndigelsen i loven er udnyttet ved udsendelse af “Bekendt gørelse om 
overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabs loven”. Bekendtgørel-
sen er udarbejdet på grundlag af en del inspiration i IFRS 1 First Time Adop
tion of IFRS.

Bekendtgørelsen indeholder lempelige overgangsregler for virksomheder, 
der overgår fra andet regelsæt, fx IFRS eller regnskabs bekendtgørelsen for 
finansielle virksomheder, til at aflægge årsrapport efter årsregnskabslo-
ven.

41 .2  Årsregnskabslovens hovedregel
Første gang en virksomhed overgår til at aflægge koncernregnskab og års-
regnskab efter lovens bestemmelser for regnskabsklasse B, C eller D, skal 
lovens principper for indregning og måling m.v. anvendes med fuld tilbage-
virkende kraft, dvs. som om lovens principper altid havde været anvendt. 

Loven indeholdt visse overgangsregler, der kunne anvendes, da loven 
oprindeligt skulle implementeres i 2002, men disse overgangsregler fandt 
alene anvendelse ved implementering af loven i 2002 og kan ikke anvendes 
ved en senere overgang til årsregnskabs loven.

§ 51, stk. 3
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med mere lempelige 
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Hvis en virksomhed tidligere har aflagt årsregnskab efter et regelsæt, der 
afviger væsentligt fra årsregnskabslovens bestemmelser, kan det betyde, 
at der skal fremfindes talmæssige forhold og opgørelser langt tilbage i tid 
og gennemføres betydelige omvurderinger. Dette kan være administrativt 
byrdefuldt og i visse tilfælde umuligt. 

Implementeringen af IFRS i Danmark og visse finansielle virksom heders 
overgang fra anvendelse af regnskabsbekendtgørelsen for finansielle virk-
somheder til anvendelse af årsregnskabsloven har medført et større og 
mere aktuelt behov for mere lempelige overgangsregler. 

41 .3  Bekendtgørelsens anvendelsesområde
Bekendtgørelsen omfatter alle virksomheder, der overgår fra et andet regn-
skabsmæssigt regelsæt til at aflægge årsregnskab efter årsregnskabs-
loven, og er gældende for såvel koncernregnskaber og årsregnskaber.

Eksempler på overgang fra et andet regnskabsmæssigt  
regelsæt til årsregnskabsloven

Danske modervirksomhe-
der, der aflægger separat 
årsregnskab efter IFRS

Modervirksomheder, der aflægger koncernregn-
skab efter IFRS, kan vælge mellem IFRS og årsregn-
skabsloven ved aflæggelse af modervirksomheds-
regnskab.

Derved kunne der være behov for overgang fra IFRS 
til årsregnskabsloven i relation til modervirksom-
hedsregnskabet.

Børsnoterede virksomhe-
der, der afnoteres

En børsnoteret virksomhed, der fx opkøbes af en 
koncern, som ikke aflægger årsrapport efter IFRS, 
eller hvis virksomheden af andre grunde afnoteres 
fra et reguleret marked.

Dattervirksomheder af 
børsnoteret modervirk-
somhed, der sælges ud af 
koncernen til ikke-børsno-
teret modervirksomhed

Dattervirksomheden har måske frivilligt aflagt års-
rapport efter IFRS, fordi det var et krav i den hidti-
dige  koncern. Hvis dattervirksomheden overdrages 
til en ny koncern, der ikke er børsnoteret, og som 
ikke aflægger årsrapport efter IFRS, kan virksomhe-
den ønske at gå tilbage til årsregnskabsloven.

Finansielle virksomheder, 
der ændrer aktivitet

En finansiel virksomhed, der er omfattet af regn-
skabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivnin-
gen for finansielle virksomheder, er undtaget fra 
loven. Ændres aktiviteten, så virksomheden ikke 
længere er omfattet af lovgivning for finansielle 
virksomheder, skal virksomheden aflægge årsrap-
port efter årsregnskabsloven.

41 .4  Åbningsbalance på overgangsdatoen
Bekendtgørelsens bestemmelser finder anvendelse fra begyndelsen af den 
første periode, for hvilken virksomheden præsenterer sammenligningstal 
efter loven. Loven stiller som udgangspunkt krav om et års sammenlig-
ningstal. Det betyder eksempelvis, at en virksomhed, der med virkning for 
årsregnskabet for 2021 overgår fra et andet regnskabsmæssigt regelsæt til 
årsregnskabsloven, skal tilpasse sammenligningstallene for 2020 til loven, 
i det omfang den ikke tilvælger en eller flere af lempelserne i bekendtgørel-

Anvendelsesområde

Åbningsbalance  
efter bekendtgørelsen 
(BEK)
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sen, jf. nedenfor. Overgangs datoen til loven vil således være den 1. januar 
2020.

Bekendtgørelsen eller loven stiller ikke specifikke krav som i fx IFRS 1 First 
Time Adoption of IFRS til oplysninger om, hvilke ændringer der er foretaget 
i anvendt regnskabspraksis ved overgangen til årsregnskabsloven om den 
beløbsmæssige effekt af overgangen på resultat, balance, egenkapital og 
foretagne ændringer i præsentationen, samt om hvilke lempelser der er 
anvendt i forbindelse med overgangen, jf. nedenfor. Lovens oplysningskrav 
om ændring af anvendt regnskabspraksis, jf. § 11, stk. 3, og § 13, stk. 2, 3. 
pkt., kan derfor anvendes som inspiration. 

Det er EY’s opfattelse, at ovenstående oplysningskrav skal indgå i det før-
ste årsregnskab, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Sådanne oplys-
ninger vil være essentielle for regnskabsbrugerne, herunder for forståelsen 
af den beløbsmæssige effekt af overgangen til årsregnskabsloven og en for-
klaring af ændringerne, anvendelsen af eventuelle lempelser samt en ”bro” 
fra det hidtidige regnskabsgrundlag til årsregnskabsloven. 

41 .5  Mulige overgangsregler
Bekendtgørelsen indeholder følgende lempelser fra lovens hoved regel om 
at foretage praksisændringer med fuld tilbagevirkende kraft:

Som vi ser det

Lempelser
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Lempelser § i BEK § i ÅRL

Virksomheden kan undlade at tilpasse sammenlignings-
tallene i hoved- og nøgletalsoversigt for år 3-5. Ved 
overgang i 2021 kan virksomheden således undlade at 
tilpasse sammenligningstallene i oversigten for 2019, 
2018 og 2017. 

Tilsvarende lempelse er efterfølgende ligeledes indar-
bejdet direkte i loven ved ændringer af anvendt regn-
skabspraksis, jf. §  101, stk. 3.

4 101 og 
128

En virksomhed, der tidligere har været omfattet af 
regnskabsreglerne for finansielle virksomheder, kan 
præsentere resultatet af en ophørende (finansiel) akti-
vitet som ét enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver 
og forpligtelser vedrørende den ophørende (finansielle) 
aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balan-
cen. Ved anvendelse af denne undtagelse skal resultat, 
aktiver og forpligtelser vedrørende den ophørende akti-
vitet specificeres på hoved poster i noterne. 

Efterfølgende ændring af loven har overflødiggjort 
denne overgangslempelse for regnskabsklasse C og D, 
da § 80 kræver særskilt præsentation af ophørende 
aktiviteter.

5 80

Virksomheden kan undlade at anvende lovens bestem-
melser om virksomhedssammenslutninger for sam-
menslutninger, der er gennemført før overgang til 
loven. Ved anvendelse af undtagelsen skal identifice-
rede aktiver og forpligtelser, der ikke separat kan ind-
regnes i balancen efter loven, i stedet indregnes som 
en del af goodwill.

6 121-123

Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til 
årsrapportens monetære enhed kan valutakursen på 
tidspunktet for overgang til loven anses for den histori-
ske kurs.

7 39

Virksomheden kan vælge at fastlægge kostpriser og 
akkumulerede værdireguleringer, herunder op-, af- og 
nedskrivninger, på materielle og immaterielle aktiver, 
som værdierne opgjort efter virksomhedens hidtidige 
regnskabspraksis. Herunder kan virksomheden und-
lade at beregne afskrivninger for perioder, der ligger 
forud for tidspunktet for overgang til loven vedrørende 
immaterielle aktiver med ubestemmelig brugstid, fx 
goodwill.

8 40-43

For materielle og immaterielle aktiver, der efter virk-
somhedens hidtidige regnskabspraksis blev målt til 
dagsværdi, kan dagsværdien opgjort efter den hidti-
dige praksis anvendes som kostpris ved overgang til 
loven. Kostprisen opgjort efter den hidtidige regn-
skabspraksis skal danne grundlag for opgørelse af bin-
ding af opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen, 
jf. §§ 41, stk. 3, og 43 a, stk. 5.

9 40-41



Kapitel 42  Særlige krav til virksomheder i regnskabsklasse A

814 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Kapitel 42  
Særlige krav til virksomheder i 
regnskabsklasse A

Regnskabsklasse A består af personligt an svarlige virksomheder og helt små virksomheder med 
begrænset ansvar omfattet af lov om visse er hvervs drivende virksomheder. 

Virksomheder i regnskabsklasse A kan undlade at udarbejde års rap port efter  loven, hvis årsrapporten 
alene er bestemt til virksomhedens eget brug. 

Skal årsrapporten anvendes over for tredjemand, skal visse af lovens grundlæggende bestemmelser 
følges. Virksomheder i klasse A er ikke bundet af samme detaljerede krav til indregning og måling som 
virksomheder i klasse B, men de skal følge lovens grundlæggende krav i §§ 11-17, ligesom der også i 
§§ 18-21 er anført visse specifikke bestemmelser for regnskabsklasse A.  
 

42 .1 Frivilligt for virksomheder i regnskabsklasse A  
at udarbejde årsrapport
Lovens regnskabsklasse A omfatter virksomheder med personligt (ube-
grænset) ansvar, herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentska-
ber og kommanditselskaber, hvori én eller flere ansvarlige deltagere ikke er 
kapitalselskaber.

Herudover omfatter regnskabsklasse A meget små virksomheder med 
begrænset ansvar om fat tet af lov om visse erhvervsdrivende virk somheder, 
herunder visse erhvervsdrivende foreninger og andelsselskaber samt 
andelsboligforeninger. 

Bestemmelserne, om hvilke virksomheder der er omfattet af regn skabs-
klasse A, herunder størrelsesgrænser og virksomhedstyper, er be hand let i 
kapitel 1 Lovens opbygning – byggeklodsmodellen. 

Virksomheder i regnskabsklasse A kan und lade at udarbejde årsrapport 
efter loven, hvis års rap por ten er bestemt til virksomhedens eget brug.

Hvis disse virksomheder frivilligt aflægger års rap port, som ikke udeluk-
kende er bestemt til virk som he dens eget brug, skal virksom  hederne i det 
mindste følge kravene til virksomheder i regnskabsklasse A.

Regnskabsklasse A, 
§ 3

Frivillig årsrapport, 
§ 7, stk. 1, nr. 1
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Hvis virksomhedens årsrapport alene udarbejdes til brug for virksomheds-
deltagere i form af ejere, interessenter eller medlemmer i en forening, 
anses dette for at være til virksomhedens eget brug.

Hvis årsregnskabet fremlægges for et pengeinstitut, kredi torer eller øvrige 
interessenter, skal lovens bestemmelser for regnskabsklasse A i det mind-
ste følges ved ud arbej delse af års rap porten. 

Hvis virksomheden anvender en egentlig finansiel årsrapport over for skat-
temyndighederne med tillæg af skattemæssige korrektioner (skatteopgø-
relse), anvendes årsrapporten over for tredjemand, hvorfor årsrapporten i 
dette tilfælde skal overholde reglerne i regnskabsklasse A.

Alternativt kan virksomheden nøjes med at udarbejde et regnskab efter 
skattemæssige principper, som indeholder de opgørelser, som kræves af 
skattemyndighederne, herunder af skattekontrolloven og mindstekravsbe-
kendtgørelsen, og som derfor ikke behøver at overholde reglerne i klasse A. 
Et sådan regnskab efter skattemæssige principper kan give et helt andet 
udsagn end et årsregnskab efter loven, hvorfor det ikke må betegnes som 
en årsrapport eller noget lignende, der kan forveksles hermed.

42 .2 Krav til årsrapporten ved brug over for omverdenen
Der er ikke revisionspligt for årsrapporter, der udarbejdes for virksomheder 
i regnskabsklasse A. Årsrapporten skal heller ikke indberettes til Erhvervs-
styrelsen eller offentliggøres på anden måde.

Reglerne for regnskabsklasse A slår bl.a. fast, at:
• Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virk som hedens aktiver 

og passiver, finansielle stilling og resultatet.
• Der stilles samme grundlæggende krav til virksomheder i regnskabs-

klasse A, som der stilles til virksomheder i de øvrige regnskabsklasser, 
herunder krav til kvalitet og anvendelse af lovens grundlæggende for-
udsætninger, jf. kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten.

• Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostnin-
ger skal indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstem-
melse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen til 
virksomhedens art og omfang.

• Indtægter, omkostninger, aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser og 
pant sætninger, der ikke vedrører de er hvervs mæs sige aktiviteter i en 
personligt  drevet virksomhed ejet af en enkelt indehaver eller af ægte-
fæller i fællesskab, kan udeholdes af års rap porten, hvis der særskilt 
oplyses om ude holdelsen og oplyses om, hvordan der er taget hen syn 
til indehaverens og ægte fællens indbyrdes for mue forhold (fx hvis der er 
særeje).

I en personligt ejet virksomhed kan man vælge at udarbejde et samlet regn-
skab omfattende både erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige aktivite-

Bestemt til virksomhedens 
eget brug

Ingen revisionspligt

Krav til årsrapporten, 
§§ 18-21

Ikke-erhvervsmæssige 
aktiver og forpligtelser
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ter eller et regnskab, der alene omfatter de erhvervsmæssige aktiviteter, 
hvori inde haverens private aktiver og forpligtelser og dertil knyttede ind-
tægter og omkostninger ikke medtages. 

Hvis virksomheden vælger at medtage ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i 
årsrapporten, skal de alle medtages. Det er ikke muligt kun at medtage  
udvalgte ikke-erhvervsmæssige aktiviter. Indregnede ikke-erhvervsmæs-
sige forhold skal i henhold til § 19, stk. 4, klassificeres, så de tydeligt frem-
står adskilt fra de erhvervsmæs sige aktiviteter i resultatopgørelse og 
balance. 

Aktie- og anpartsselskaber, partnerselskaber og fonde m.v. er ikke omfattet 
af et krav om opdeling mellem erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige 
akiviteter. Opdelingen kan dog være relevant for fonde, som har to klart 
adskilte aktiviteter, hvoraf den ene er af almenvelgørende karakter, mens 
den anden er af erhvervsmæssig karakter.

Virksomheder, der ikke er selvstændige skattesubjekter, fx interessentska-
ber og kommanditselskaber, skal ikke indregne indkomstskatter i balancen. 
Indregning af indkomstskatter i sådanne virksomhedstyper er forbundet 
med en lang række udfordringer, som bl.a. afhænger af virksomhedsdelta-
gernes personlige skattesituation og foretagne skattedispositioner. 

En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, 
skal i det mindste udarbejde en årsrapport bestående af: 
• Ledelsespåtegning
• Resultatopgørelse
• Balance 
• Anvendt regnskabspraksis
• Noter.

Hvis en godkendt revisor har underskrevet en erklæring på årsregnskabet, 
skal denne også indgå i årsrapporten.

Virksomheder i regnskabsklasse A har ikke pligt til at udarbejde egenkapi-
talopgørelse, pengestrømsopgørelse eller ledelsesberetning. 

Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og 
aktiviteternes omfang. Balancen skal som minimum præsentere de i bilag 2, 
skema 1, opregnede hovedposter og romertal. Dvs. loven stiller ingen  spe-
cifikke skemakrav for resultatopgørelsen, mens kravene til præsentation af 
balancen begrænser sig til relevante hovedposter (anlægsaktiver, omsæt-
ningsaktiver m.v.) og romertalsposter (immaterielle anlægsaktiver, materi-
elle anlægsaktiver m.v.). 

Kun selvstændige skatte-
subjekter skal indregne 
indkomstskatter

Indholdet af en  årsrapport 
efter r egnskabsklasse A, 
§ 18

Opstilling  
af årsrapport, 
§ 19, stk. 3
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Der stilles ikke specifikt krav om sammenligningstal i et årsregnskab efter 
regnskabsklasse A, men det vil være understøttende for årsregnskabets 
retvisende billede, at der anføres sammenligningtal på linje med kravene 
for regnskabsklasse B-D. Anvendes reglerne om sammenligningstal i § 24 
(klasse B), skal eventuelle tilpasninger eller manglende sammenlignelighed 
oplyses.

Virksomheder i regnskabsklasse A skal medtage en beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis, og da disse virksomheder har et noget større råderum at 
vælge regnskabspraksis inden for sammenlignet med de højere regnskabs-
klasse, er det vigtigt, at den valgte praksis beskrives tilstrækkelig udførligt.

Virksomheder i regnskabsklasse A kan vælge at anvende regnskabsbestem-
melser fra højere regnskabsklasser, så længe det sker systematisk og kon-
sekvent. Som følge af den store fleksibilitet i regnskabsklasse A betragtes 
valg af regler for indregning og måling fra højere regnskabsklasser reelt set  
ikke som tilvalg fra højere regnskabsklasser, men snarere som virksomhe-
dens praksis for udfyldning af rammerne i regnskabsklasse A.

Der stilles ikke krav om en egenkapitalopgørelse for virksomheder i klasse 
A. Hidtil har virksomheder i regnskabsklasse A, der har ønsket at medtage 
en specifikation af egenkapitalen, haft mulighed for at vælge at præsentere 
egenkapitalopgørelsen enten som en selvstændig primær opgørelse på 
linje med øvrige primære opgørelser i årsregnskabet eller som en fuldstæn-
dig egenkapitalnote i noterne til årsregnskabet. Adgangen til at præsentere 
en fuldstændig egenkapitalnote er ophævet med virkning for regnskabsår, 
der starter 1. januar 2020 eller senere. Fremover er der to alternativer: 

Valg af en fuldstændig egenkapitalnote for regnskabsklasse A-virksomhe-
der medfører krav om at præsentere en egenkapitalopgørelse som en selv-
stændig primær opgørelse.

Alternativt kan virksomheder i regnskabsklasse A nøjes med at præsentere 
de udvalgte egenkapitalnoter, som loven skulle kræve (fx ved brug af regler 
fra højere regnskabsklasse), eller som virksomheden ønsker at give for 
enkelte poster under egenkapitalen. 

Notekravene i klasse A er begrænsede. Virksomheder i regnskabsklasse A 
skal dog særskilt oplyse om:
• Eventualforpligtelser
• Pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver
• Renter af indskud på egenkapitalen
• Hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksom-

hedsdeltagere
• Hvordan underskud er dækket
• Hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden 

måde.

Ingen krav om 
 sammenligningstal

Anvendt regnskabspraksis, 
§ 18

Ikke længere muligt at 
præsentere en fuldstændig 
egenkapitalnote 

Alternativ 1:  
Krav om 
 egen kapitalopgørelse 

Alternativ 2:  
Krav om visse noter 

Yderligere  
oplysningskrav,  
§ 21, stk. 2
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Hvis det er nødvendigt af hensyn til det retvisende billede, skal også virk-
somheder i regnskabsklasse A medtage ekstra noter i årsregnskabet om fx 
usædvanlige forhold i løbet af året, væsentlig usikkerhed om bestemte 
poster eller væsentlige transaktioner med nærtstående. 

Af praktiske årsager vil virksomheder i regnskabsklasse A ofte medtage 
noter indeholdende de fra skattemyndighederne krævede specifikationer 
af fx indtægter og omkostninger.

En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægte-
fæller i fællesskab, og hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer akti-
ver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsætninger, som ikke vedrø-
rer de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse:
• Om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser
• Om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende even -

tualforpligtelser
• Om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger
• Hvordan der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes 

formueforhold.

Dette oplyses typisk under beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 
Oplysningskravet gælder ikke for interessentskaber og kommanditselska-
ber, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A, selvom disse har 
samme valgfrihed med hensyn til at indregne private aktiviteter i regnska-
bet.

Vejledning om regnskabskrav til regnskabsklasse Avirksomheder
Erhvervsstyrelsen har i marts 2017 udsendt vejledningen ”Regnskabskrav 
til regnskabsklasse A virksomheder”. Styrelsen tager heri stilling til en 
række konkrete regnskabsmæssige problemstilinger, herunder bl.a. afskriv-
ning på bygninger og måling af investeringsaktiver til dagsværdi.

Det fremgår af vejledningen, at der for virksomheder i regnskabsklasse A, 
modsat lovens øvrige regnskabsklasser, ikke direkte er krav om regnskabs-
mæssig afskrivning på bygninger, idet de ikke er omfattet af lovens § 43. 
Ledelsen skal derimod under hensyntagen til lovens krav om et retvisende 
billede fastlægge deres regnskabspraksis for bygninger. Virksomhederne 
kan ikke vælge at lade cykliske nedskrivninger erstatte løbende afskrivnin-
ger, og en virksomhed i regnskabsklasse A kan ikke ukritisk undlade at fore-
tage afskrivninger på bygninger.

Vejledningen indeholder eksempler til illustration af, hvornår der vil være 
behov for at foretage afskrivninger på bygninger: 
• For en forældrekøbslejlighed med en forventet brugstid på 5 år og en 

forventet restværdi tæt på kostprisen vil der efter styrelsens opfattelse 
ikke være krav om løbende afskrivninger.

Yderligere krav for 
 personligt ejede 
 virksomheder, 
§ 21, stk. 3

Afskrivning på bygninger
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• For et maskinhus, som forventes nedrevet efter endt brugstid på 25 år, 
vil der være krav om at foretage løbende afskrivninger.

• For en andelsboligforenings ejendom stilles der ikke krav om afskriv-
ning, da denne forenings særlige karakter betyder, at indregning af 
afskrivninger er mindre væsentligt af hensyn til det retvisende billede.

Det er EY’s opfattelse, at der meget sjældent kan argumenteres for, at der 
ikke skal foretages løbende afskrivninger under hensyntagen til lovens krav 
om et retvisende billede. Ejendomme skal normalt dekomponeres. Stignin-
ger i dagsværdien af ejendomme er normalt knyttet til grunden, mens der 
normalt vil være en værdiforringelse tilknyttet bygningerne. Kun i tilfælde, 
hvor værdiforringelsen af bygningerne – også over tid – forventes at være 
uvæsentlig, kan en virksomhed efter EY’s opfattelse vælge at undlade at 
afskrive på bygninger. 

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse kan virksomheder i regnskabsklasse A 
måle andre investeringsaktiver end investeringsejendomme til dagsværdi 
med værdiregulering i resultatopgørelsen, når blot den valgte regnskabs-
praksis er beskrevet. Virksomheder i regnskabsklasse B-D er afskåret fra at 
måle andre investeringsaktiver til dagsværdi, da § 38, stk. 1 alene kan 
anvendes for investeringsejendomme. Da § 38 ikke gælder for regnskabs-
klasse A, kan virksomheder i regnskabsklasse A fortsat måle investerings-
aktiver, herunder fx kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder, til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen.  

42 .3 Begrebet god regnskabsskik
En række virksomheder har ikke et specifikt lovgrundlag for regnskabs -
aflæg gelse eller skal i henhold til særlovgivning eller efter lov om visse 
fonde og foreninger udarbejde et årsregnskab efter begrebet god regn-
skabsskik. 

Ovenstående virksomheder kan i mangel af bedre med fordel efter EY’s 
opfattelse udarbejde en årsrapport i henhold til regnskabsklasse A, idet 
reglerne i regnskabsklasse A må anses som et udtryk for god regnskabs-
skik, og disse regler har i dag stort set afløst begrebet god regnskabsskik. 

Dette medfører, at årsregnskabet bliver omfattet af de grundlæggende krav 
til en årsrapport, dvs. kravet om et retvisende billede, lovens kvalitetskrav 
og de grundlæggende forudsætninger, hvilket efter EY’s opfat telse er nød-
vendigt for at opfylde kravet om aflæggelse efter god regnskabsskik. 

Regnskabsklasse A indeholder alene få bestemmelser om indregnings- og 
målingsmetoder. Derfor vil virksomhedens beskrivelse af anvendt regn-
skabspraksis, herunder omtale af indregning og måling, være et helt cen-
tralt element i årsregn skabet. 

Som vi ser det

Måling af investerings-
aktiver til dagsværdi

Manglende specifik  
regnskabslovgivning

Som vi ser det
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I praksis ses fortsat eksempler på årsregnskaber for fx andelsbolig-
foreninger, hvor der foretages omkostningsførsel af afdrag på lån i resultat-
opgørelsen, indregning af hensættelser til fremtidig vedligeholdelse eller 
indregning af investeringer i resultatopgørelsen.

Det er EY’s opfattelse, at en sådan regnskabspraksis ikke er i overenstem-
melse med god regnskabsskik og/eller rammerne i lovens regnskabs-
klasse A.

42 .4 Særligt om andelsboligforeninger
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vejledningen ”Hvordan du laver et gen-
nemskueligt regnskab for din andelsboligforening”, som også indeholder et 
eksempelregnskab. Vejledningen, der senest er opdateret i 2015, kan 
anvendes af andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter lovens 
bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Vejledningen stiller større krav til regnskabsaflæggelsen for andelsboligfor-
eninger i regnskabsklasse A end kravene i loven umiddelbart lægger op til. 
Særligt hensynet til regnskabsbrugerne har sandsynligvis spillet ind i vurde-
ringen af, hvilke krav der skulle stilles i vejledningen. Der er ikke pligt til at 
følge vejledningen, men den er et udtryk for god skik inden for branchen.

Erhvervsstyrelsen har igangsat en generel opdatering af vejledningen, hvor 
også styrelsens udtalelse om måling af renteswaps i andelsboligforeninger, 
som er omtalt nedenfor, vil blive indarbejdet.

42 .5 Særligt om renteswaps i regnskabsklasse A
Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke forpligtede til at måle renteswaps 
til dagsværdi, som det er tilfældet for virksomheder i regnskabsklasse B. 
Virksomheder i regnskabsklasse A skal fastlægge en regnskabspraksis i 
overensstemmelse med lovens grundlæggende bestemmelser og under 
hensyntagen til det retvisende billede. Måling kan ske til fx kostpris, basis-
værdi eller dagsværdi.

Basisværdi er ikke defineret i årsregnskabsloven, men skal anses som et 
udtryk for den værdi, som banken har opgjort. Basisværdien udgør nutids-
værdien af de fremtidige pengestrømme over kontraktens løbetid uden 
værdiansættelsesjusteringer. Styrelsen anser denne målemetode som et 
udtryk for en kapitalværdi, men har dog fundet det hensigtsmæssigt at 
anvende et andet begreb end kapitalværdi, da tilbagediskonteringen sker 
med en af banken opgjort diskonteringsrente, som ikke tager højde for virk-
somhedsspecifikke risici.

Renteswaps i andelsboligforeninger
Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et tillæg til ovennævnte regnskabsvej-
ledning for andelsboligforeninger, der specifikt vedrører regnskabsmæssig 
behandling af renteswaps, som hedder ”Udtalelse om måling af renteswaps 

Særlige problem stillinger 
for regnskabsklasse  
A-virksomheder

Som vi ser det

Vejledning om 
 årsregnskaber for 
 andelsboligforeninger

Ikke krav om måling til 
dagsværdi

Hvad er basisværdi?

Vejledning om renteswaps 
for andelsboligforeninger
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i årsregnskaber for andelsboligforeninger”. Udtalelsen er dateret 31. marts 
2021, og den træder i stedet for regnskabsvejledningen på områder vedrø-
rende renteswaps.

I denne udtalelse fastslår Erhvervsstyrelsen, at en andelsboligforening kan 
vælge at anvende basisværdien (værdien opgjort af banken) til brug for 
måling af en renteswap i årsregnskabet. Som følge af andelsboligforenin-
gernes særlige karakteristika, herunder at årsregnskabet danner grundlag 
for handel med foreningens andelsbeviser, finder styrelsen, at det vil være 
mere hensigtsmæssigt at måle renteswappen til basisværdien, hvor der 
ikke tages hensyn til foreningens kreditværdighed m.v., som det modsat 
kræves ved måling af en renteswap til dagsværdi, der efter præcisering fra 
styrelsen skal følge IFRS 13 om dagsværdi.

Andelsboligforeninger, der vælger at anvende værdien ifølge banken (basis-
værdien), skal tilrette beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsregn-
skabet, så det ikke længere fremgår, at renteswappen måles til dagsværdi, 
men derimod oplyses, at renteswappen måles til basisværdi. 

Kun hvis det at anvende opgørelsen fra banken er en ændring i forhold til 
den hidtidige praksis, skal ændringen behandles efter reglerne for ændrin-
ger i anvendt regnskabspraksis. Ellers skal der blot ske en ændring af de 
anvendte benævnelser i regnskabet.

Det er frivilligt at anvende denne udtalelse om renteswaps, og andelsbolig-
foreningen kan som et alternativ måle renteswappen til fx dagsværdi efter 
bestemmelserne i regnskabsklasse B. Se mere om den regnskabsmæssige 
behandling af renteswaps for regnskabsklasse B og C i afsnit 22.7 Særligt 
om værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi. 

Basisværdien kan  
anvendes

Oplysning under anvendt 
regnskabspraksis

Kan anvende dagsværdi
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Kapitel 43  
Overordnede krav til  
IFRSregnskabsaflæggelse

Børsnoterede koncerner har siden 2005 skulle aflægge koncernregnskab i henhold til IFRS, og IFRS er 
et tilladt regnskabsgrundlag for alle andre danske erhvervsdrivende virksom heder, der er omfattet af 
lovens bestemmelser. 

For børsnoterede virksomheder, der ikke er en koncern, skal årsregnskabet ligeledes aflægges efter 
IFRS. Børsnoterede virksomheder, der er en koncern, kan derimod frivilligt vælge mellem regnskabs-
aflæggelse efter IFRS eller årsregnskabsloven i selskabsregnskabet.

Virksomheder, der enten skal eller frivilligt vælger IFRS-regnskabsaflæggelse i stedet for efter års-
regnskabsloven, skal følge de internationale regnskabsstandarder (IFRS), der er godkendt af EU. Det 
er således en forudsætning for anvendelse af IFRS, at standarderne er godkendt af EU.

Der er endvidere krav om aflæggelse af halvårsrapporter efter IAS 34 for ikke-finansielle børsnoterede 
koncerner. 

Som følge af de seneste ændringer af loven er bestemmelserne nu i højere grad tilpasset til IFRS. Sidst 
i dette kapitel har vi udarbejdet en oversigt over de væsentligste forskelle mellem loven og IFRS i 
2021.  
 

43 .1 Implementering af IFRS-forordningen i Danmark
Visse ufravigelige dele af IFRS-forordningen træder i kraft uden, at dette 
kræver implementering i loven. Forordningen er dog implementeret i lovens 
§ 137 sammen med de yderligere danske krav, der stilles til børsnoterede 
virksomheders koncernregnskaber og årsregn skaber. 

Afgørende for, om en virksomhed anses for at være børsnoteret og hermed 
skal aflægge årsregnskab efter IFRS, er status på balance dagen. Hvis en 
virksomhed er børsnoteret pr. balancedagen, er der krav om aflæggelse 
efter IFRS. 

Desuden gives der i bestemmelsen mulighed for, at øvrige virksom heder 
kan aflægge årsrapport efter IFRS som godkendt af EU. Det samlede over-
blik over, hvem i Danmark der har pligt til eller frivilligt kan vælge IFRS-regn-
skabsaflæggelse fremgår af oversigten nedenfor.

§ 137
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Virksomheder Koncernregnskab Selskabsregnskab

Koncerner med kapitalandele 
 noteret til handel på et reguleret 
marked i et EU-/EØS-land

Krav for regnskabsår, der starter  
1/1 2005 og senere.  
Krav i IFRS-forordningen

Frivillig anvendelse af IFRS er 
mulig. Alternativt skal loven 
 anvendes

Virksomheder med kapitalandele 
noteret til handel på et reguleret 
marked i et EU-/EØS-land

N/A Krav for regnskabsår, der starter  
1/1 2009 og senere

Koncerner med gældsinstrumenter 
noteret til handel på et reguleret 
marked i et EU-/EØS-land

Krav for regnskabsår, der starter  
1/1 2007 og senere.  
Krav i IFRS-forordningen

Frivillig anvendelse af IFRS er 
mulig. Alternativt skal loven anven-
des

Virksomheder med gældsinstru-
menter noteret til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land

N/A Krav for regnskabsår, der starter  
1/1 2009 og senere.  
Krav i IFRS forordningen

Statslige aktieselskaber 
(koncerner)

Ingen lovkrav om IFRS, men pålæg  
fra ministerier kan imødeses

Frivillig anvendelse af IFRS er 
mulig. Alternativt skal loven 
 anvendes

Statslige aktieselskaber 
(virksomheder)

N/A Ingen lovkrav om IFRS, men  i prak-
sis ofte pålæg fra ministerier

Øvrige virksomheder Frivillig anvendelse af IFRS er 
mulig

Frivillig anvendelse af IFRS er 
mulig

Efter EY’s opfattelse er det ikke muligt at tilvælge bestemmelser fra det ene 
regnskabsgrundlag, hvis der findes specifikke regler i det andet regelsæt, 
der er direkte i modstrid hermed. 

 Under IFRS skal goodwill ikke afskrives, men testes årligt for værdi-
forringelse, mens årsregnskabsloven stiller krav om, at der foreta-
ges løbende afskrivninger på goodwill. Det er på dette område ikke 
muligt at anvende IFRS-reglerne under loven, heller ikke under hen-
visning til § 11, stk. 3, idet der findes en specifik bestemmelse i § 43 
om, at immaterielle  aktiver skal afskrives. 

 Modsat er der vedrørende regnskabsmæssig behandling af aktie-
baseret vederlæggelse imidlertid ingen specifikke bestemmelser i 
loven, der forhindrer anvendelsen af indregnings- og målings-
bestemmelserne i IFRS 2 Sharebased Payment ved aflæggelse af 
års  rapport efter loven. Egenkapitalbaserede aktieordninger kan 
indregnes i resultatopgørelsen med modpost direkte i egenkapita-
len. Da der reelt er tale om en egenkapitaltransaktion mellem 
virksom heds deltagerne, giver § 49, stk. 3, mulighed for ind regning 
i egenkapitalen. 

43 .2 Aflæggelse af delårsrapport efter IAS 34
Der er krav om, at ikke-finansielle børsnoterede virksomheder som mini-
mum skal præsentere halvårsrapporter i overensstemmelse med IAS 34. 
Kravet om halvårsrapport efter IAS 34 er som hovedregel kun gældende for 
koncerner. Hvis koncerner vælger at udarbejde delårsrapport for 1. og 
3. kvartal, skal disse også udarbejdes i overensstemmelse med IAS 34. 

Som vi ser det

EKSEMPEL 

EKSEMPEL 

§ 134 a
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Børs noterede ikke-finansielle virksomheder, der ikke er koncerner, kan 
vælge mellem IAS 34 eller danske regler, som de fremgår af delårsrapport-
bekendtgørelsen. 

IAS 34 er et mere omfattende regelsæt for delårsrapporter end lovens krav 
til delårsrapportering. Kravene i IAS 34 gennemgåes ikke yderligere i denne 
publikation, men for yderligere oplysninger om aflæggelser af delårsrap-
port efter IAS 34 henvises til EY’s publikation “Illustrativ IFRS-delårsrap-
port 2021”. Endvidere henvises der til delårsrapportbekendtgørelsen.

43 .3 Godkendte regnskabsstandarder og yderligere krav
De virksomheder, som aflægger årsrapport i henhold til IFRS, skal  følge 
samtlige EU godkendte IAS/IFRS’er. Kravet gælder, uanset om virksom-
heder vælger at følge IFRS frivilligt eller af pligt. Kravet sikrer, at virksom-
heder ikke frit kan vælge mellem bestemmelserne i IFRS eller bestemmel-
serne i loven. Hvor bestemmelser i loven regulerer samme forhold som de 
internationale regnskabsstandarder, skal virksomheder, der anvender 
IFRS, følge disse standarders krav i stedet for lovens bestemmelser.

Der findes dog visse områder i loven, som ikke er dækket af IFRS-forordnin-
gen. Forordningen er heller ikke til hinder for, at medlemslandene oprethol-
der eller fastsætter yderligere nationale krav på disse områder. Det vil der-
imod ikke være muligt at stille nationale krav til indregning og måling af 
regnskabsposter, der er i strid med IFRS som godkendt af EU. 

De internationale regnskabsstandarder, IFRS, dækker ikke specifikt krav til 
eksempelvis ledelsesberetning, revision, godkendelse og indberetning af 
regnskaber m.v. til offentliggørelse. Desuden regulerer IFRS heller ikke krav 
til binding af opskrivninger og opreguleringer. Medlemslandenes nationale 
regler vil derfor fortsat finde anvendelse på disse områder. 

Erhvervsstyrelsen er i henhold til § 137, stk. 4, bemyn  di get til at fastsætte 
de regler, der er nødvendige for anvendelsen af IFRS-forordningen i Dan-
mark. Denne bemyndigelse er udnyttet ved IFRS-bekendtgørelsen.

Generelt gælder, at virksomheder, der ønsker at aflægge årsrapport efter 
IFRS, skal følge bestemmelserne i IFRS om indregning og måling samt præ-
sentation og oplysninger i stedet for bestemmelserne i loven. Hvor loven 
regulerer samme forhold som IFRS, skal IFRS anvendes. Omvendt skal virk-
somheden følge de bestemmelser i loven, som ikke er specifikt undtaget via 
IFRS-bekendtgørelsen. 

IFRS-bekendtgørelsen præciserer desuden, at nedenstående gene relle 
bestemmelser i loven fortsat skal følges:
• Lovens anvendelsesområder og grundlæggende krav (afsnit I)
• Aflæggelse af delårsrapporter for statslige og børsnoterede virksom-

heder (afsnit VII)

Samtlige godkendte 
 standarder skal anvendes

Yderligere områder,  
der dækkes af særlige 
danske krav

Yderligere krav fremgår  
af IFRS-bekendtgørelsen

https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
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• Revision af årsrapporten (afsnit VIII)
• Offentliggørelse og undersøgelse af årsrapporten (afsnit X)
• Tvangsbøder, klageadgang og ikrafttræden (afsnit XI).

Desuden indeholder IFRS-bekendtgørelsen overordnet følgende krav til 
IFRS-årsrapporten:
• Krav til indhold af årsrapporten, herunder til ledelsespåtegning, ledel-

sesberetning m.v.
• Krav om binding af egenkapitalreserver
• Krav om udarbejdelse af koncernregnskab
• Krav til fusions- og spaltningsregnskaber
• Supplerende krav til IFRS-årsrapporter, herunder en række af lovens 

specifikke notekrav, som ikke er dækket af IFRS.

43 .4 Særligt om statslige aktieselskaber
Loven stiller ikke specifikt krav om, at statslige aktieselskaber skal aflægge 
koncernregnskab eller årsregnskab efter IFRS som godkendt af EU. En 
række statslige aktieselskaber er dog overgået til IFRS via pålæg fra det 
ansvarlige ministerium eller via særlovgivning.

Statslige aktieselskaber, der vælger at aflægge årsrapport efter årsregn-
skabsloven, skal følge kravene i regnskabsklasse D. 

43 .5 Forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS
Vi har nedenfor anført de væsentligste forskelle, der er identificeret mellem 
loven og IFRS som godkendt af EU og trådt i kraft anno 2021. 

Kapitel
Generelle regnskabs-
mæssige forhold ÅRL IFRS som godkendt af EU

4 Præsentation af 
 finansielle data i 
 årsrapportens primære 
opgørelser

Skemakrav til resultatopgørelse og 
balance. Der er relativt restriktive 
bestemmelser til præsentation og 
oplysning i disse primære finan-
sielle opgørelser.

Ingen mulighed for at præsentere 
særlige poster.

Ingen mulighed for at præsentere 
en totalindkomst opgørelse.

Ingen specifikke skemakrav. Få krav 
til præsentation og oplysning af 
primære finansielle opgørelser.  
 

Mulighed for at præsentere særlige 
poster, men på visse betingelser.

Krav om totalindkomstopgørelse 
enten i forlængelse af resultatop-
gørelsen eller særskilt opgørelse 
omfattende anden totalindkomst.

Der er udsendt et practice state-
ment (PS 2) om væsentlighed 
Making Materiality Judgements, 
som dog ikke er obligatorisk.
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Kapitel
Generelle regnskabs-
mæssige forhold ÅRL IFRS som godkendt af EU

5 Dagsværdimåling Definition på dagsværdi med 
udgangspunkt i IFRS 13.

Få oplysningskrav i loven.

Oplysningskravene i IFRS 13 skal 
overholdes fuldt ud, hvis fuld IFRS 
(IFRS 9, IAS 32, IFRS 7) tilvælges 
for finansielle instrumenter.

Detaljeret definition på dagsværdi 
(IFRS 13).

Detaljerede oplysningskrav i 
IFRS 13.

6 Ledelsesberetning Kravene til ledelsesberetningens 
indhold stiger i takt med virksom-
hedernes størrelse. Væsentlige 
krav til ledelses beretningen for 
store  virksomheder.

IFRS indeholder ingen specifikke 
krav om ledelsesberetning. 

Samme krav som i ÅRL, jf.  
IFRS-bekendtgørelsen.

Der er udsendt et practice state-
ment (PS 1) om Management 
commentary, som dog ikke er  
obligatorisk.

7 Egenkapitalopgørelse Krav om præsentation af egenkapi-
talopgørelse som primær  opgørelse 
for virksomheder i regnskabsklasse 
C og D. 

Regnskabsklasse B-virksomheder 
skal alene præsentere en egenkapi-
talopgørelse som en primær opgø-
relse, hvis der gives samlede oplys-
ninger om alle egenkapitaltransak-
tioner.

Krav om egenkapitalopgørelse som 
en primær opgørelse. Opgørelsen 
skal både vise transaktioner med 
kapitalejerne og poster i anden 
totalindkomst.

8 Pengestrøms opgørelse Ingen krav om pengestrøms-
opgørelse i modervirksomheds-
regnskabet, hvis virksomhedens 
pengestrømme indgår i en penge-
strømsopgørelse for en koncern.

Krav om pengestrømsopgørelse  
i såvel koncernregnskab som i 
modervirksomhedsregnskabet.

9 Koncernregnskaber Koncerndefinitionen i loven er 
baseret på IAS 27 om kontrol over 
finansielle og driftsmæssige beslut-
ninger med henblik på at opnå et 
afkast heraf. 
 

Få muligheder for udeholdelse af 
dattervirksomheder.

Ved anvendelse af indre værdis 
metode for associerede og fællesle-
dede virksomheder skal der afskri-
ves på goodwill.

Ved tab af kontrol i dattervirksom-
heder foretages ingen genmåling af 
bibeholdte kapitalandele.

Køb og salg af minoritetsandele 
indregnes i koncernens egenkapi-
tal.

IFRS 10 kræver råderet over rele-
vante aktiviteter og et afkast, der 
varierer på basis af råderetten. 
Endvidere kræves sammenhæng 
mellem graden af råderet over 
relevante aktiviteter og størrelsen 
af det variable afkast. 

Minimale muligheder for udehol-
delse af dattervirksomheder. 

Ved anvendelse af indre værdis 
metode for associerede og fællesle-
dede virksomheder skal der ikke 
afskrives på goodwill.

Ved tab af kontrol i datter-
virksomheder genmåles bibeholdte 
kapitalandele til dagsværdi. 

Køb og salg af minoritetsandele 
indregnes i koncernens egenkapi-
tal.
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Kapitel
Generelle regnskabs-
mæssige forhold ÅRL IFRS som godkendt af EU

10 Virksomheds-
sammenslutninger

Hovedreglen er overtagelses-
metoden. 
 

Transaktionsomkostninger 
 omkostningsføres, når de afholdes. 

Senere regulering af betingede 
 købsvederlag indregnes i resultat-
opgørelsen.

Kravene til  identifikation af netto-
aktiver er i høj grad baseret på 
IFRS 3. Identifikation af aktiver og 
forpligtelser kan dog baseres på 
væsentlighed, og om et aktiv eller 
en forpligtelse har haft indflydelse 
på vederlagets størrelse. 

Goodwill skal afskrives over forven-
tet brugstid.

Eneste tilladte metode ved 
 koncern eksterne 
 sammenslutninger er overtagelses-
metoden.

Transaktionsomkostninger 
 omkostningsføres, når de afholdes.

Senere regulering af betingede 
 købsvederlag indregnes i resultat-
opgørelsen.

Væsentlige krav til identifikation af 
nettoaktiver. IFRS 3 kræver indreg-
ning af immaterielle aktiver og 
eventual forpligtelser, uanset om 
fremtidige økonomiske fordele er 
sandsynlige.

 
Ingen afskrivning af goodwill. I 
stedet krav om minimum årlig vær-
diforringelsestest.

Overtagelsesbalancen må under 
visse betingelser reguleres i 12 
måneder efter overtagelsen, forud-
sat visse betingelser er opfyldt.

Regulering af overtagelsesbalan-
cen skal indarbejdes med tilbage-
virkende kraft og sammenlignings-
tal tilpasses.

Ved koncerninterne transaktioner, 
skal enten anvendes overtagelses-
metoden, sammenlægningsmeto-
den eller book value-metoden.

Overtagelsesbalancen må under 
visse betingelser reguleres i 12 
måneder efter overtagelsen, forud-
sat visse betingelser er opfyldt.

Regulering af overtagelsesbalan-
cen skal indarbejdes med tilbage-
virkende kraft og sammenlignings-
tal tilpasses.

Ingen specifikke bestemmelser for 
koncerninterne transaktioner, der 
alene er underlagt samme parts 
bestemmende indflydelse. Dog 
praksis svarende til metoderne, der 
er omtalt under ÅRL.

11 Fremmed valuta Hovedreglen er valg af danske kro-
ner eller euro som funktionel 
valuta. Anden valuta kan anvendes, 
hvis valutaen er relevant for virk-
somheden. 
 

Der er krav om, at årsrapporten 
aflægges i danske kroner, euro eller 
i en anden fremmed valuta, som er 
relevant for virksomheden som 
præsentationsvaluta.

Omregning af integrerede virksom-
heders regnskaber efter temporal-
metoden.

Omregning af selvstændige virk-
somheder efter slutkursmetoden.

Valg af funktionel valuta ud fra 
 vurdering af relevans for virksom-
heden. Ved opfyldelsen af 
bestemte kriterier kan modervirk-
somhedens funktionelle valuta 
anvendes som samme hos en uden-
landsk enhed.

Valgfri præsentationsvaluta. 

Alle regnskaber med anden funktio-
nel valuta end modervirksomhe-
dens funktionelle valuta (udenland-
ske enheder) omregnes efter slut-
kursmetoden.
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Kapitel

Specifikke forhold 
vedrørende balance-
poster ÅRL IFRS som godkendt af EU

14 Balance Skemakrav i omvendt likviditets-
orden. 

Klassifikation enten i anlægsaktiver 
eller omsætningsaktiver. Alternativ 
klassifikation som langfristede og 
kortfristede aktiver, svarende til 
IFRS.

Minoritetsinteresser indgår som 
særskilt post under koncernens 
egenkapital.

Hensatte forpligtelser enten i sær-
skilt hovedgruppe eller som en del 
af gældsforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver anses enten 
som et omsætningsaktiv eller som 
et langfristet aktiv.

Ingen specifikke skemakrav. Alene 
krav om præsentation af visse 
poster i balancen.

Både aktiver og forpligtelser klassi-
ficeres som langfristede eller 
 kortfristede. 
 

Minoritetsinteresser indgår som 
 særskilt post under koncernens 
 egenkapital.

Hensatte forpligtelser er en del af 
gældsforpligtelser. 

Udskudte skatteaktiver anses som 
et langfristet aktiv.

15 Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver skal afskrives 
over brugstiden. 
 
 
 
 
 

Krav om årlig revurdering af 
afskrivningsmetode, brugstid og 
restværdi.

Opskrivning til dagsværdi er mulig, 
hvis der findes et aktivt marked for 
immaterielle aktiver.

Der findes ingen maksimal over-
grænse for fastsættelse af brugs-
tid. Hvis brugstid ikke kan fastsæt-
tes, sættes den til 10 år.

Aktiver, der besiddes med henblik 
på salg, måles og præsenteres som 
andre immaterielle aktiver.  
 
 
 
 

Mulighed for indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen.

Immaterielle aktiver med definer-
bar brugstid skal afskrives over 
brugstiden.

Der skal ikke foretages afskrivning, 
hvis aktivet har udefinerbar levetid. 
Der er i stedet krav om minimum 
årlig værdiforringelsestest. Krav 
om løbende revurdering om fortsat 
 udefinerbar levetid.

Krav om årlig revurdering af 
afskrivningsmetode, brugstid og 
restværdi.

Opskrivning til dagsværdi er muligt, 
hvis der findes et aktivt marked for 
immaterielle aktiver.

Der findes ingen maksimal over-
grænse for fastsættelse af brugs-
tid. 

Aktiver, der besiddes med henblik 
på salg, skal måles til laveste værdi 
af regnskabsmæssig værdi og dags-
værdien med fradrag af salgsom-
kostninger. Afskrivning ophører. 
Særskilt præsentation i balancen 
uden tilpasning af sammenlignings-
tal.

Krav om indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen, hvis der er tale om et kvalifi-
cerende aktiv.
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16 Materielle aktiver Krav om dekomponering af aktiver.

Krav om årlig revurdering af 
 afskrivningsmetode, brugstid og 
r est værdier.

Krav om indregning af 
nedtagnings forpligtelser i kostpri-
sen på et  materielt aktiv.

Aktiver, der besiddes med henblik 
på salg, måles og præsenteres som 
andre materielle aktiver.  
 
 
 
 

Mulighed for indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen.

 
Materielle anlægsaktiver kan 
opskrives til dagsværdi med 
opskrivning over egenkapitalen.

Krav om dekomponering af aktiver.

Krav om årlig revurdering af 
 afskrivningsmetode, brugstid og 
r est værdier.

Krav om indregning af 
nedtagnings forpligtelser i kostpri-
sen på et  materielt aktiv.

Aktiver, der besiddes med henblik 
på salg, skal måles til laveste værdi 
af regnskabsmæssig værdi og dags-
værdien med fradrag af salgsom-
kostninger. Afskrivning ophører. 
Særskilt præsentation i balancen 
uden  tilpasning af sammenlignings-
tal.

Krav om indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen, hvis der er tale om et kvalifi-
cerende aktiv.

Materielle anlægsaktiver kan 
opskrives til dagsværdi med 
opskrivning over anden total ind-
komst.

17 Investerings-
ejendomme

Investeringsejendomme kan måles 
til dagsværdi med værdiregulering 
over resultatopgørelsen, til 
dagsværdi med opskrivning over 
egenkapitalen eller til kostpris med 
fradrag af afskrivninger.

Investeringsejendomme kan måles 
til dagsværdi efter IAS 40 eller til 
kostpris med fradrag af afskrivnin-
ger efter IAS 16.

18 Biologiske aktiver Biologiske aktiver kan måles til 
dagsværdi.

Biologiske aktiver skal måles til 
dagsværdi efter IAS 41. Hvis 
dagsværdi ikke kan opgøres pålide-
ligt, måles til kostpris.
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19 Kapitalandele i datter-
virksomheder, kapital-
interesser og associe-
rede virksomheder i 
selskabsregnskabet

Kostprismetoden er hovedreglen. 
Derudover mulighed for indre 
 værdis metode eller dagsværdi 
med opskrivning over egen-
kapitalen.

For kapitalandele i kapitalinteresser 
kan der ikke foretages opskrivning 
til dagsværdi over egenkapitalen, 
men der er i stedet mulighed for 
værdiregulering til dagsværdi over 
resultatopgørelsen, ligesom det er 
muligt at indregne til kostpris eller 
indre værdi.

Udbytte indregnes i resultatopgø-
relsen ved brug af kostprismeto-
den. Dog skal der foretages ned-
skrivningstest, hvis udbytte over-
stiger årets resultat, eller den regn-
skabsmæssige værdi af kapital-
andele overstiger de regnskabs-
mæssige værdier af aktiver og for-
pligtelser inkl. goodwill, som er 
indregnet i koncernregnskabet. 

Udbytte kan alternativt indregnes 
som en reduktion af kostprisen, 
hvis akkumuleret udbytte oversti-
ger akkumuleret indtjening siden 
overtagelsen af kapitalandelene.

Kostprismetoden, indre værdi eller 
dagsværdi efter IFRS 9. 
 
 

Kategorien kapitalinteresser eksi-
sterer ikke under IFRS, men betrag-
tes som et finansielt instrument, 
der indregnes til dagsværdi over 
egenkapitalen eller resultatopgø-
relsen. 
 

Udbytte indregnes altid i resultat-
opgørelsen. Dog skal der foretages 
nedskrivningstest, hvis udbytte 
 overstiger totalindkomsten, eller 
den regnskabsmæssige værdi af 
kapital andele overstiger de 
regnskabs mæssige værdier af akti-
ver og forpligtelser inkl. goodwill, 
som er indregnet i koncernregnska-
bet. 
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20-22 Finansielle  
instrumenter

Bestemmelser om indregning og 
måling er i høj grad baseret på 
IAS 39.

Endvidere mulighed for fuld IFRS 
for finansielle instrumenter, hvilket 
forudsætter, at IAS 32 og IFRS 9 
samt IFRS 7 og IFRS 13 også finder 
anvendelse under loven.

Værdireguleringer af finansielle 
aktiver, der er disponible for salg, 
indregnes i resultatopgørelsen. 

 
Unoterede aktier kan måles til  
kostpris.

Generelle bestemmelser om 
 regnskabsmæssig sikring baseret 
på IAS 39. 

Nedskrivning på finansielle aktiver 
efter incurred loss-model i IAS 39 
eller expected credit loss-model i 
IFRS 9. Valg af regnskabspraksis.

Detaljerede definitioner og bestem-
melser om indregning og måling i 
henhold til IAS 32 og IFRS 9. 

Værdireguleringer af finansielle 
aktiver indregnes enten i resultat-
opgørelsen eller i anden total-
indkomst afhængigt af business 
model, jf. IFRS 9.

Unoterede aktier skal måles til 
dagsværdi.

Detaljerede bestemmelser om 
regnskabsmæssig sikring i henhold 
til IFRS 9.

 
Nedskrivning på finansielle aktiver 
efter expected credit loss-model i 
IFRS 9.

Specifikke krav til ophør med 
 indregning.

Specifikke krav om  
udskillelse af indbyggede  
finansielle instrumenter.

Krav om indregning af værdien  
af afgivne finansielle garantier.

23 Varebeholdninger Mulighed for indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen. 

Regnskabsklasse B-virksomheder 
kan undlade at indregne indirekte 
produktionsomkostninger som en 
del af kostprisen for varebeholdnin-
ger.

Krav om indregning af 
finansierings omkostninger i kost-
prisen, hvis der er tale om et kvalifi-
cerende aktiv.

Indirekte produktionsomkostninger 
skal indregnes som en del af kost-
prisen for varebeholdninger.

24 Værdiforringelse af 
 langfristede aktiver

Få overordnede krav.

Alene krav om nedskrivningstest,  
hvis indikation på værdiforringelse  
af aktiver.

Ingen krav om årlig nedskrivnings-
test. 
 
 

Meget detaljerede krav.

Krav om nedskrivningstest, hvis 
 indikation på værdiforringelse  
af aktiver.

Endvidere krav om årlig nedskriv-
ningstest af pengestrømsgenere-
rende enheder indeholdende good-
will eller immate rielle aktiver med 
udefinerbar levetid. 

Endvidere krav om årlig nedskriv-
ningstest af igangværende udvik-
lingsprojekter.
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25 Egenkapital Klassifikation af forpligtelser og 
 egenkapital foretages som hoved-
regel ud fra det reelle økonomiske 
indhold, jf. IAS 32.

Foreslået udbytte skal indregnes  
i egenkapitalen.

Klassifikation af forpligtelser og 
 egenkapital foretages ud fra det  
reelle økonomiske indhold.

 
Foreslået udbytte skal indregnes i 
egenkapitalen eller vises i noterne. 

26 Hensatte forpligtelser, 
eventualforpligtelse og 
eventualaktiver

Præsentation af hensatte forplig-
telser enten i en særskilt gruppe 
mellem  egenkapital og gældsfor-
pligtelser i balancen eller som 
gældsforpligtelser.

Der skal tages hensyn til ny 
 lovgivning, når vedtagelsen er så 
godt som sikker.

Eventualaktiver indregnes, når de 
er så godt som sikre.

Hensatte forpligtelser præsenteres 
under gældsforpligtelser.

Specifikke bestemmelser for ned-
tagningsforpligtelser. 
 
Der skal tages hensyn til ny 
l ovgivning, når vedtagelsen er  
så godt som sikker.

Eventualaktiver indregnes, når de 
er så godt som sikre. 

27 Indkomstskatter Indregning og måling foretages 
med udgangspunkt i IAS 12.

Usikre skattepositioner indregnes 
efter IFRIC 23.

Relativt få oplysningskrav i forhold 
til IAS 12.

Indregning og måling efter IAS 12. 

Usikre skattepositioner indregnes 
efter IFRIC 23.

Mange oplysningskrav.

28 Resultatopgørelse Resultatopgørelse. 
 
 
 

Specifikke skemakrav for opstilling 
af resultatopgørelsen.

Funktionsopdelt eller artsopdelt. 
 

Minoritetsinteressers andel af 
resultat indgår i koncernens resul-
tat.

Regnskabsklasse C- og D-virksom-
heder skal præsentere ophørende 
aktiviteter som et nettobeløb 
nederst i resultatopgørelsen uden 
tilpasning af  sammenligningstal.

Regnskabsposter kan ikke præsen-
teres som særlige poster i resultat-
opgørelsen.

Ingen poster må præsenteres som 
ekstraordinære poster i resultat-
opgørelsen.

Krav om præsentation af resultat-
disponering i tilknytning til resultat-
opgørelsen eller i noterne.

Krav om enten en separat resultat-
opgørelse og en opgørelse over 
anden totalindkomst eller alterna-
tivt en samlet totalindkomstopgø-
relse.

Ingen specifikke skemakrav.

 
Funktionsopdelt eller artsopdelt 
enten i resultatopgørelsen eller 
 specificeret i noterne.

Minoritetsinteressers andel af 
resultat indgår i koncernens resul-
tat.

Ophørende aktiviteter skal præsen-
teres som et nettobeløb nederst i 
resultatopgørelsen med tilpasning 
af  sammenligningstal.

 
Regnskabsposter kan præsenteres 
som særlige poster på visse betin-
gelser.

Ingen poster må præsenteres som 
ekstraordinære poster i resultat-
opgørelsen.

Krav om oplysning af resultat pr.
aktie og udvandet resultat pr. aktie 
i tilknytning til resultatopgørelsen 
(kun børsnoterede virksomheder).
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29 Indtægter Krav om indregning af indtægter i 
takt med at de indtjenes. Lovens 
fortolkning bygger på IAS 18 og 
IAS 11. 

Indregning af indtægter bygger i 
hovedreglen på  overgang af fordele 
og risiko.

Mulighed for at anvende IFRS 15 
som fortolkningsgrundlag i loven i 
stedet for IAS 18/IAS 11. Valg af 
regnskabspraksis.

Specifikke krav til indregning af 
 indtægter i takt med at kontrollen 
overgår, enten over tid eller på et 
bestemt tidspunkt, jf. IFRS 15.

Indregning af indtægter bygger i 
hovedreglen på  overgang af kon-
trol. 

30 Entreprisekontrakter Restriktive krav til anvendelse af 
 produktionsmetoden, herunder 
krav til produktion af specialiserede 
aktiver og krav om kontraktindgå-
else, før produktion igangsættes.

Regnskabsklasse B-virksomheder 
kan undlade at anvende 
produktions metoden, hvis dette 
ikke påvirker det retvisende billede.

Mulighed for at anvende IFRS 15 
som fortolkningsgrundlag i loven. 
Valg af regnskabspraksis.

Entreprisekontrakter indregnes i 
overensstemmelse med IFRS 15, jf. 
ovenfor.

31 Offentlige tilskud Indregning og måling er ens under 
ÅRL og IFRS. 

Krav om bruttopræsentation af 
tilskud.

Indregning og måling er ens under 
ÅRL og IFRS. 

Mulighed for både bruttopræsen-
tation og nettopræsentation af 
tilskud på en synlig måde.

32 Medarbejder-
forpligtelser

Generelle bestemmelser som 
 definitionen på forpligtelser og  
kravet om periodisering.

Ingen specifikke bestemmelser om 
regnskabsmæssig behandling af 
 aktiebaseret vederlæggelse. Kon-
tantbaserede ordninger skal ind-
regnes efter loven, mens der for 
egenkapitalbaserede ordninger er 
valgfrihed for indregning.

 
 
 
 
 
 
IAS 19 anvendes til fortolkning af 
loven.  

Aktuarmæssige gevinster og tab 
skal indregnes i egenkapitalen.

Specifikke krav til indregning af   
kort- og langfristede medarbejder-
forpligtelser.

Specifikke krav til regnskabsmæs-
sig behandling af aktiebaseret 
veder læggelse. Dagsværdien af 
aktie baserede vederlæggelsesord-
ninger skal indregnes som omkost-
ning med modpost på egenkapita-
len, hvis der er tale om en egenka-
pitalbaseret ordning og som en 
forpligtelse, hvis der er tale om en 
kontantbaseret ordning. 
 Forpligtelsen skal løbende værdi-
reguleres. Omkostningen periodi-
seres over optjeningsperioden.

Specifikke bestemmelser om ind-
regning af ydelsesbaserede pensi-
onsordninger. 

Alle aktuarmæssige gevinster og 
tab indregnes i anden totalind-
komst.
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34 Leasing Indregning af leasingaftaler er 
baseret på IAS 17. Standarden 
klassificerer leasingaftaler i opera-
tionelle og finansielle aftaler. Alene 
finansielle leasingaftaler skal ind-
regnes i balancen.

Regnskabsklasse B-virksomheder 
kan som leasingtager undlade at 
indregne finansielle leasingaftaler, 
hvis dette ikke påvirker det retvi-
sende billede.

Mulighed for at anvende IFRS 16 
som fortolkningsgrundlag i loven i 
stedet for IAS 17. Valg af regn-
skabspraksis.

Indregning af leasingaftaler er 
baseret på IFRS 16. Standarden 
kræver indregning af alle leasingaf-
taler i balancen med få specifikke 
undtagelser.

35 Egne kapitalandele Køb og salg indregnes direkte på 
egen kapitalen. 

Køb og salg indregnes direkte på 
egen kapitalen.

36 Supplerende  
beretninger

Mulighed for indarbejdelse af 
 supplerende beretninger.

Ingen krav vedrørende  supplerende 
beretninger.

37 Noteoplysninger Relativt få notekrav.

Alene krav om sammenligningstal i 
noterne, når det specifikt fremgår 
af bestemmelsen.

Mange detaljerede notekrav.

Konsekvent krav om sammenlig-
ningstal i noterne, bortset fra få 
specifikke undtagelser.

For yderligere informationer om IFRS-regnskabsaflæggelse henvises til 
EY’s publikation “International GAAP”, der indeholder omfangsrig vejled-
ning og fortolkning til, hvordan IFRS-standarderne skal anvendes og fortol-
kes i praksis. Publikationen opdateres hvert år i januar og foreligger i 17. 
udgave dækkende 2021. Der henvises desuden til EY’s illustrative IFRS-års-
rapport 2021, der løbende opdateres på ey.com/dk.

https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
https://www.ey.com/da_dk/assurance/ifrs-industri-d
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Kapitel 44  
Regnskabsmæssige udfordringer og 
konsekvenser som følge af COVID19

COVID-19-pandemien har haft en væsentlig indvirkning på den globale og danske økonomi, og på for-
skellige brancher og typer af virksomheder. Flere virksomheder vil fortsat i 2022 stå over for en række 
væsentlige udfordringer ved udarbejdelse af årsrapporter for 2021.

Dette kapitel har til formål at beskrive de potentielle regnskabsmæssige udfordringer og konsekven-
ser, som virksomheder, der udarbejder årsregnskab efter loven, kan imødese. 

Vi anbefaler, at virksomheder nøje overvejer de regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser 
som følge af COVID-19-pandemien i forhold til indregning, måling, præsentation og oplysninger.

Kapitlet omtaler ikke detaljeret alle regnskabsmæssige konsekvenser af COVID-19-udfordringerne, 
men bygger videre på den generelle omtale af regnskabsmæssig behandling af forskellige transaktio-
ner og begivenheder, som er omtalt i andre kapitler i publikationen, hvortil der henvises. 

44 .1  Vurdering af begivenheder efter balancedagen
Om COVID-19-pandemien er en regulerende eller en ikke-regulerende begi-
venhed var særlig relevant i 2020,  hvor pandemien opstod. I 2021 er vur-
deringen også relevant, herunder særligt i forbindelse med nye hjælpepak-
ker m.v., hvor tidspunktet for deres ikraftrædelse og/eller offentliggørelse  
kan have betydning for hjælpepakkernes indregning.

Begivenheder efter balancedagen kan være såvel positive som negative 
begivenheder, der indtræffer i perioden mellem balancedagen og det tids-
punkt, hvor ledelsen godkender årsrapporten. 

Regulerende begivenheder er begivenheder, der indtræffer efter balance-
dagen, og hvor hændelsen derudover bekræfter et forhold, der eksisterede 
på balancedagen. 

Regulerende begivenheder
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Ikke-regulerende begivenheder er begivenheder, der indtræffer efter 
balancedagen, men som vedrører nye forhold, der er opstået efter balance-
dagen, og som derfor først skal indregnes i det efterfølgende regnskabsår. 
Væsentlige ikke-regulerende begivenheder skal dog altid oplyses i noterne 
og/eller i ledelsesberetningen, da oplysninger om ikke-regulerende begi-
venheder kan tilføre årsregnskabet informationer om, hvordan virksomhe-
dens finansielle stilling har udviklet sig efter balancedagen. 

Regulerende og ikke-regulerende begivenheder kan kort opsummeres såle-
des:

Kategorier Definition Regnskabsmæssig behandling

Regulerende begivenhed Begivenheder, der yderligere 
bekræfter forhold, der eksisterede 
på balancedagen

Der tages hensyn til disse begiven-
heder ved indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser

Ikke-regulerende begivenhed Begivenheder, som begrunder sig i 
forhold, der opstod efter regn-
skabsårets afslutning

Påvirker ikke indregning og måling  

Sådanne begivenheder skal oply-
ses i en note og/eller i ledelsesbe-
retningen, hvis de har væsentlig 
økonomisk effekt

44 .2 Going concern vurdering
Mange virksomheder vil have oplevet en negativ påvirkning på virksomhe-
dens resultater, den finansielle stilling eller likviditeten i løbet af 2020 og 
2021 som følge af COVID-19-pandemien. Særligt i 2021 kan tilstrækkelig 
likviditet for mange virksomheder være en udfordring, i takt med at de 
oprindelige hjælpepakker bortfalder, herunder muligheden for udskydelse 
af A-skatter, moms m.v. Der har derfor fra politisk hold været anbefalinger 
om, at flere af hjælpepakkerne bør udfases over en længere periode end 
oprindeligt forudsat, men indtil videre har disse tilkendegivelser endnu ikke 
udmøntet sig i egentlige politiske aftaler.

Der skal ved hver regnskabsaflæggelse foretages en vurdering af, om virk-
somheden forventes at kunne fortsætte driften i minimum 12 måneder fra 
balancedagen. Perioden er dog ikke begrænset til de kommende 12 måne-
der og derudover skal vurderingen opdateres med alle tilgængelige infor-
mationer frem til godkendelsen af årsregnskabet. 

Ledelsen må ikke udarbejde årsregnskabet på grundlag af en going con-
cern-forudsætning, hvis ledelsen efter balancedagen beslutter, at virksom-
heden skal ophøre, eller hvis ledelsen vurderer, at det ikke er realistisk, at 
virksomheden kan fortsætte driften. Dette er en væsentlig undtagelse i for-
hold til de almindelige regler, der gælder for regulerende og ikke-regule-
rende begivenheder efter balancedagen.

Ved vurdering af, om forudsætningen for going concern er opfyldt, skal 
ledelsen iagttage og indregne den forventede påvirkning af COVID-19 på 

Ikke-regulerende  
begivenheder

Beslutning om ophør efter 
balancedagen

Forventet påvirkning af 
COVID-19
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virksomhedens aktiviteter og den finansielle stilling. Eksempelvis kan der 
være tale om en virksomhed, som historisk har været overskudsgivende, 
men som samtidig er afhængig af ekstern finansiering til virksomhedens 
aktiviteter. Pandemien kan medføre, at virksomhedens aktiviteter må ned-
lukkes eller reduceres på eller efter balancedagen. I sådanne tilfælde skal 
ledelsen vurdere en lang række faktorer, herunder indvirkningerne på virk-
somhedens drift, likviditet og mulighederne for at opretholde eller udvide 
de nuværende kreditfaciliteter, før ledelsen kan konkludere, om anvendel-
sen af going concern-forudsætningen er opfyldt. Going concern-vurderin-
gen skal baseres på al tilgængelig information om fremtiden på balanceda-
gen og frem til godkendelsen af årsregnskabet, herunder skal der også 
tages hensyn til eventuelle tiltag, som er iværksat af regeringer, banker 
m.v. om støtte og kompensation til virksomheder, som måtte blive påvirket 
af COVID-19-pandemien.

Hvis forudsætningen om going concern ikke er opfyldt på tidspunktet for 
regnskabsaflæggelse, vil denne manglende forudsætning altid skulle 
betragtes som en regulerende begivenhed, hvilket betyder, at årsregnska-
bet skal udarbejdes efter realisationsprincippet, hvor aktiver og forpligtel-
ser måles til de værdier, som de forventes at kunne realiseres til. Et sådant 
årsregnskab bliver dog i praksis sjældent udarbejdet, da virksomheden ofte  
enten går i rekonstruktion eller anmelder konkurs.

Oplysninger om væsentlig usikkerhed om fortsat drift
Eftersom konsekvenserne af COVID-19-pandemien kan være vanskelige at 
forudsige, kan virksomheden også komme i en situation, hvor der opstår en 
væsentlig usikkerhed om, hvorvidt virksomheden opfylder going concern-
forudsætningen. Hvis ledelsen vælger at udarbejde årsregnskabet under en 
forudsætning om going concern på trods af denne usikkerhed, skal der i års-
regnskabet gives yderligere oplysninger om de væsentlige usikkerheder, 
som gør det muligt for regnskabsbrugerne at forstå de forudsætninger og 
vurderinger, som ledelsen har lagt til grund for, at de alligevel vurderer, at 
going concern-forudsætningen er opfyldt. 

Hvis der er væsentlig usikkerhed om going concern, tilsiger lovens supple-
ringskrav, at der skal gives yderligere oplysninger for, at årsregnskabet og 
ledelsesberetningen kan leve op til lovens krav om at være retvisende.

44 .3 Særlige regnskabsmæssige udfordringer
I løbet af 2021 og afhængigt af udviklingen i COVID-19-pandemien på 
balancedagen skal der foretages en konkret vurdering af virksomhedens 
situation på den relevante balancedag, og hvad der konkret i forhold til 
denne situation vil være regulerende eller ikke-regulerende begivenheder.

Suppleringskravet,  
§ 11, stk. 2
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Ovenstående vurdering med kategorisering af regulerende og ikke-regule-
rende begivenheder bliver efter EY’s opfattelse helt central ved aflæggelse 
af årsrapporter under COVID-19-pandemien. Der skal foretages en konkret 
vurdering af pandemiens stade, udvikling og effekt på balancetidspunktet i 
forhold til måling af virksomhedens aktiver og forpligtelser, og desuden skal 
det konkret vurderes, hvordan pandemien allerede har påvirket og forven-
tes at påvirke virksomheden i fremtiden. 

Ledelsen skal foretage en grundig og kritisk vurdering af, hvilken begiven-
hed i en række af begivenheder, der bekræfter, at et forhold eksisterede på 
balancedagen og som derfor har betydning for indregning og måling af akti-
ver og forpligtelser. Virksomheden skal tage hensyn til al tilgængelig infor-
mation om arten af og tidslinjen for COVID-19-pandemien, herunder even-
tuelle trufne foranstaltninger. 

Hvis ledelsen vurderer, at en begivenhed skal anses for at være en ikke-
regulerende begivenhed, men hvor denne vurderes at være væsentlig, skal 
virksomheden oplyse om denne begivenhed og, hvis det er muligt, om dens 
finansielle påvirkning. Det kunne fx være en kvalitativ og kvantitativ beskri-
velse af, hvordan markedet har udviklet sig efter balancedagen på grund af 
COVID-19-pandemien, og hvordan konkrete regeringstiltag forventes at 
påvirke virksomhedens finansielle stilling. Hvis der ikke kan gives et konkret 
estimat over den finansielle påvirkning, skal dette specifikt oplyses. 

Ledelsen skal sikre, at virksomheden har effektive processer til at identifi-
cere og oplyse om væsentlige begivenheder, der indtræffer efter balance-
dagen, og som forventeligt kan få betydning for de beslutninger, som en 
regnskabsbruger skal tage på grundlag af virksomhedens årsrapport. 

44 .4 Ledelsesberetning
Lovens krav til ledelsesberetningen vil i langt de fleste tilfælde kræve oplys-
ninger om beskrivelse af effekten af COVID-19-pandemien for, at ledelses-
beretningen selvstændigt kan opfylde lovens krav om at give en retvisende 
redegørelse. 

En redegørelse for udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold vil i lyset 
af COVID-19-pandemien betyde, at virksomheden skal oplyse om pandemi-
ens indvirkning på virksomhedens forretningsmodel, strategi, risici og øko-
nomiske forhold. 

Det kan efter EY’s opfattelse være nødvendigt at give en sådan redegørelse 
for virksomhedens COVID-19-situation, uanset om pandemien har væsent-
lig eller måske slet ingen indflydelse på virksomheden, idet regnskabsbru-
geren ikke nødvendigvis kan udlede dette fra beskrivelsen af virksomhe-
dens væsentligste aktiviteter alene. 

Som vi ser det

§ 99
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Eventuelle konstaterede usikkerheder, som har haft betydning for indreg-
ning eller måling af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet, skal omtales. 
Usikkerhederne kan bestå i manglende mulighed for at indhente nødven-
dige oplysninger eller usikkerheder ved estimering af fremtidige forhold, 
som fx udvikling i forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, men som 
kan være af afgørende betydning for målingen af virksomhedens aktiver og 
forpligtelser. 

Der skal gives oplysninger om forhold, som har påvirket årets resultat og/
eller likviditet i enten positiv eller negativ retning og som ikke kan anses for 
sædvanlig. 

Det skal fx anføres, hvis en forøgelse af omsætningen og virksomhedens 
resultat alene antages at være forbigående, fordi stigningen hovedsagelig 
skyldes en række enkeltstående ordrer af usædvanlig størrelse. Omvendt 
skal det også anføres, hvis en nedgang i omsætning og resultat antages at 
være af midlertidig karakter, fordi nedgangen skyldes omstændigheder, 
som ikke vil påvirke driftsresultatet på længere sigt, fx økonomisk krise, 
usædvanlige afsætningsvanskeligheder på grund af restriktioner, leveran-
cevanskeligheder, omlægning af produktionen m.v.

Der kan også være tale om væsentlige resultatpåvirkninger af usædvanlig 
karakter, fx større kompensationsindtægter eller engangs omkostninger 
eller tilsvarende udeblivelse af indtægter eller omkostninger.  

I omtalen af usædvanlige forhold skal anføres, om de omtalte forhold for-
ventes at være af midlertidig eller varig karakter, ligesom den beløbsmæs-
sige betydning for årsregnskabet så vidt muligt skal angives.

44 .5 Dagsværdimåling
Formålet med dagsværdimåling er at estimere en exit-pris på at sælge et 
aktiv eller overføre en forpligtelse i en regulær transaktion mellem uafhæn-
gige markedsdeltagere på målingsdagen under nuværende markedsfor-
hold. 

Dagsværdimålinger under COVID-19-pandemien og de efterfølgende øko-
nomiske og markedsmæssige ændringer vil variere afhængigt af geografi, 
brancher og de specifikke aktiver og forpligtelser, der skal måles til 
dagsværdi. Når en dagsværdiansættelse er underlagt væsentlig usikker-
hed, og der derfor vil være et bredere spænd af mulige estimater på en 
dagsværdi, kræves det, at ledelsen anvender vurderinger og skøn for at 
bestemme det punkt i værdispændet, som bedst repræsenterer dagsvær-
dien under de givne omstændigheder.

Definitionen af en dagsværdi forudsætter, at der er tale om en regulær 
transaktion og ikke er en tvungen transaktion (fx tvunget likvidation eller 
salg). Hvis der er volatilitet på de finansielle markeder, som tyder på, at pri-

Usikkerhed ved indregning 
og måling

Usædvanlige forhold

Forøgelse eller nedgang i 
omsætning og resultat

Midlertidig eller varig 
karakter

Regulær transaktion
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serne ikke afspejler en reel dagsværdi, vil det derfor som udgangspunkt ikke 
være muligt at se bort fra markedspriserne på balancedagen, medmindre 
priserne stammer fra transaktioner, som ikke er regulære. 

Den vægt, som transaktionsprisen tildeles, har betydning, når det skal vur-
deres, hvorvidt en transaktion er regulær. Hvis den observerede markeds-
pris er baseret på en tvungen transaktion, bør denne pris kun tillægges en 
lille vægt sammenlignet med andre indikationer på dagsværdien. 

Vurderingen af, om en transaktion er regulær, skal foretages for hver enkelt 
transaktion og skal baseres på alle relevante og tilgængelige faktorer. Mens 
markedsfaktorer, som fx et misforhold i udbud og efterspørgsel og likvidi-
tetsbegrænsninger, kan påvirke priserne på transaktionerne i et givent 
marked, indikerer en sådan ubalance ikke automatisk, at parterne i transak-
tionen ikke var velinformerede og villige markedsdeltagere, eller at transak-
tionen dermed ikke var regulær. Selvom en virksomhed ikke vil sælge akti-
ver eller overføre forpligtelser til priserne i det nuværende marked, betyder 
det ikke, at transaktionerne skal anses for at være tvungne. Dagsværdien 
bygger på en markedsbaseret, og ikke en virksomhedsspecifik, værdian-
sættelse, og en virksomheds intention om at beholde et aktiv eller en for-
pligtelse i et nedadgående marked er ikke relevant i forhold til dagsværdi-
måling.

Et aktivt marked er et marked, hvor aktiver og forpligtelser med passende 
og tilstrækkelig frekvens og volumen kan give prisinformationer på kontinu-
erlig basis. Aktivitetsniveauet på markedet er bestemt baseret på vægten 
af tilgængelig dokumentation, som fx antallet af transaktioner, større for-
skel mellem købs- og salgspris og væsentlige forøgelser af den implicitte 
likviditetsrisiko.  

IFRS 13 gør det klart, at selvom observerbare priser fra inaktive markeder 
ikke nødvendigvis repræsenterer dagsværdien, kan sådanne data ikke igno-
reres helt. I disse situationer skal der foretages en yderligere analyse for at 
vurdere relevansen af de observerede transaktioner eller kurser i marke-
det, inkl. en analyse af, hvorvidt transaktionen er regulær, og særlige fakto-
rer for aktivet eller forpligtelsen, som måles, såvel som fakta og omstæn-
digheder, der knytter sig til prisen. Det kan fx være transaktionens stør-
relse, hvor tæt transaktionen er på balancetidspunktet og en betydelig 
udvikling af prisen og markedsforholdene mellem disse datoer.

Hvis noterede priser er baseret på en transaktion, der er regulær, skal det 
forhold vurderes ved fastlæggelsen af dagsværdien, omend det kan være 
nødvendigt at regulere observerbare priser eller den vægt, som prisen til-
lægges, i en justeret dagsværdimåling.

Aktivt marked

Inaktivt marked
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En væsentlig nedgang i volumen eller aktivitet kan også påvirke, hvilken 
værdiansættelsesmetode der skal anvendes, hvordan disse teknikker 
anvendes, og hvorvidt input er observerbare på balancedagen. 

Fx kan anvendelsen af markedsmetoden vise sig at blive mere udfordrende 
at anvende, og det kan derfor være nødvendigt at anvende andre værdian-
sættelsesteknikker. Andre værdiansættelsesteknikker skal måske anvende 
ikke-observerbare input og har brug for at blive justeret til den indledende 
transaktionspris. Kravet om yderligere anvendelse af ikke-observerbare 
input kan også påvirke aktivets niveau i dagsværdihierarkiet og ændringer 
hertil (fx overførsler fra niveau 2 til 3, hvis ikke-observerbare input bliver 
væsentlige i dagsværdimålingen). I den forbindelse kan der være behov for 
yderligere oplysninger om værdiansættelsesmetoder og centrale forudsæt-
ninger, særligt for måling af dagsværdi på niveau 3, jf. § 58 a.

En væsentlig reduktion i antallet af transaktioner medfører ikke automatisk, 
at et marked ikke længere kan anses for at være aktivt. På trods af nedgang 
i markedsaktiviteten, kan transaktioner for et aktiv eller en forpligtelse i det 
marked stadig blive gennemført med passende frekvens og volumen til at 
give kontinuerlige og tilstrækkelige informationer om dagsværdien på fx 
børsnoterede aktier. Hvor der er et aktivt marked for et tilsvarende aktiv 
eller en tilsvarende forpligtelse, skal virksomheder anvende de noterede 
priser på balancedagen i det marked (fx niveau 1-input) som basis for 
dagsværdimålingen uden justeringer. Dette er krævet, også selvom der 
måtte være større udsving i det aktive marked tæt på balancetidspunktet.

Dagsværdihierarkiet kræver værdiansættelsesteknikker for at maksimere 
anvendelsen af observerbare input fra regulære transaktioner og minimere 
brugen af ikke-observerbare input. Selv hvor markedet for et aktiv eller en 
forpligtelse er blevet mindre likvid på grund af omstændighederne, skal 
relevante priser eller input, observeret fra regulære transaktioner i disse 
markeder, fortsat tages med i betragtning. Det vil ikke være hensigtsmæs-
sigt udelukkende at anvende ikke-observerbare data i fx indkomstmetoden, 
som udelukkende er baseret på virksomhedens egne input (niveau 
3-måling), når der samtidig findes observerbar niveau 2-information, som 
fx nyere transaktionspriser.

Vurderinger og skøn er krævet i vurderingen af relevansen af observerbare 
markedsdata, og hvorvidt de afspejler regulære transaktioner, særligt i 
situationer hvor der har været en væsentlig nedgang i markedsaktiviteten 
for et aktiv eller en forpligtelse.

IFRS 13 indeholder relevante anvisninger til dagsværdimåling af aktiver og 
forpligtelser i markeder, som er udsat for stor volatilitet eller reduktion i 
volumen og/eller aktivitet, som er særlig relevant under den nuværende 
pandemi. Rimelige skøn over dagsværdien kræver betydelige ledelsesmæs-

Brug for andre metoder 
eller skift af niveau i 
dagsværdihierarkiet
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sige vurderinger og skøn og hænger sammen med et krav om robusthed i 
værdiansættelsen af dagsværdier og i virksomhedens review-processer.

I nogle tilfælde kan ændringerne i forhold til de hidtidige værdiansættelses-
metoder og -justeringer, der kræves som følge af de eksisterende markeds-
forhold, nødvendiggøre assistance fra værdiansættelsesspecialister, der 
besidder den nødvendige ekspertise, erfaring og markedskendskab.

Gennemsigtighed om værdiansættelsesmetoder, centrale forudsætninger 
og de anvendte input ved dagsværdimåling, inkl. følsomhed, er efter EY’s 
opfattelse en integreret del af at måle aktiver og forpligtelser til dagsværdi 
i en usædvanlig periode.   

44 .6 Finansielle instrumenter
COVID-19-pandemien kan have en direkte indvirkning på virksomhedens 
finansielle instrumenter. 

En forringelse af kreditkvaliteten hos låntageren eller udstederen af et 
finansielt aktiv, som følge af COVID-19-pandemien, kan føre til, at virksom-
heder beslutter at afhænde investeringer, der er klassificeret som hold-til-
udløb. Dette kan føre til, at finansielle aktiver, der tidligere er målt til amor-
tiseret kostpris, fremover skal måles til dagsværdi. Endvidere vil en afhæn-
delse betyde, at virksomheden ikke længere kan anvende kategorien holde-
til-udløb.

Virksomheder kan opleve likviditetsmæssige udfordringer som følge af for-
styrrelser i driften, forøgede omkostninger eller reduktion af omsætningen. 
Det kan være nødvendigt at opnå yderligere finansiering, ændre betingel-
serne i eksisterende gældsaftaler eller få dispensation, hvis de ikke længere 
opfylder lånebetingelserne. I sådanne tilfælde skal det overvejes, om even-
tuelle ændringer af eksisterende kontrakter repræsenterer en væsentlig 
ændring eller potentielt en opsigelse, hvilket kan have forskellige regn-
skabsmæssige konsekvenser.

For finansielle forpligtelser skal virksomheden ophøre med indregning af 
forpligtelsen, hvis pengestrømmene ophører (dvs. når forpligtelsen, der er 
specificeret i kontrakten, er opfyldt, annulleret eller udløber), eller hvis 
lånets betingelser er væsentligt modificerede. Der henvises til kapitel 21 
Finansielle forpligtelser for yderligere vejledning om indfrielse og optagelse 
af lån og/eller modifikation af lån. 

For finansielle aktiver findes der heller ikke nogen eksplicit vejledning for, 
hvornår en ændring skal resultere i ophør med indregning, hverken i IAS 39 
eller IFRS 9. Derfor kan virksomheder vælge en anvendt regnskabspraksis, 
som ofte vil være baseret på kvalitative overvejelser og i nogle tilfælde 
inkluderer 10 %-testen, som er omtalt i kapitel 21 Finansielle forpligtelser. 
IFRIC har dog indikeret, at anvendelse af 10 %-testen alene ikke altid vil 

Som vi ser det
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være passende at anvende på grund af potentielle konflikter med nedskriv-
ningskravene. 

Hvis en modifikation giver låntager en midlertidig udskydelse med betaling, 
og lånets nettoøkonomiske værdi ikke påvirkes væsentligt, vil ændringen 
sandsynligvis ikke blive betragtet som en væsentlig modifikation. Fx hvis 
betalingsbetingelserne for et tilgodehavende forlænges fra 90 dage til 180 
dage, vil dette antageligvis ikke skulle betragtes som en væsentlig modifika-
tion af tilgodehavendet.

Hvis et modificeret finansielt aktiv eller forpligtelse ikke resulterer i ophør 
med indregning, fastholdes den oprindelige effektive rente, og der skal 
foretages en indregning af gevinst eller tab for ændringerne i forventede 
pengestrømme, diskonteret ved den oprindelige effektive rente. For instru-
menter med variabel rente indregnes en ændring i markedsrenten fremad-
rettet. Enhver anden kontraktlig ændring vil også resultere i en værdiregu-
lering på modificeringsdatoen, der indregnes i resultatopgørelsen. 

Forretningsmæssige aftaler kan blive udskudt eller ophævet, eller de kan 
blive gennemført i et væsentligt lavere omfang end oprindeligt antaget. 
Hvis en virksomhed hidtil har anset en forventet fremtidig transaktion som 
regnskabsmæssig sikring, skal det vurderes, om transaktionen fortsat kan 
anses som forventet fremtidig transaktion, der med høj sandsynlighed fort-
sat forventes gennemført.  

Dette inkluderer, hvorvidt aftalte mængder eller beløb forventes at blive 
lavere end forventet, om afslutningen af den afdækkede forventede trans-
aktion er ændret (fx erhvervelsen af en vare, anlæg eller udstyr er udskudt 
med seks måneder som et resultat af pandemien), eller om det nu ikke læn-
gere er sandsynligt, at en forventet transaktion vil finde sted. Så hvis COVID-
19-pandemien påvirker sandsynligheden for, at afdækkede forventede 
transaktioner vil forekomme og/eller den tidsperiode, der er angivet ved 
begyndelsen af en sikring, er en virksomhed nødt til at vurdere, om den kan 
fortsætte med at anvende regnskabsmæssig sikring på den forventede 
transaktion eller en andel af det, og til fortsat sikring af, om der er opstået 
en yderligere ineffektivitet:
• ►Hvis en virksomhed bestemmer, at en fremtidig transaktion ikke læn-

gere er meget sandsynlig, men stadig forventes at forekomme, skal 
virksomheden afbryde regnskabsmæssig sikring fremadrettet. I dette 
tilfælde forbliver den akkumulerede gevinst eller tab på det sikringsin-
strument, der er indregnet i egenkapitalen, separat indregnet i egenka-
pitalen, indtil den forventede transaktion finder sted.

• Hvis en virksomhed bestemmer, at tidspunktet for en forventet transak-
tion er ændret, og pengestrømmene nu forventes at forekomme på et 
andet tidspunkt end oprindeligt forventet, ville resultatet afhænge af 
arten af den sikrede post, og hvordan sikringsforholdet blev dokumen-
teret.

Regnskabsmæssig sikring
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Fysiske kontrakter opfylder generelt kriterierne for at være et afledt finan-
sielt instrument, men indregnes normalt ikke i balancen, hvis kontrakterne 
realiseres ved, at der foretages fysisk levering af råvarer og hjælpemateri-
aler, der anvendes i virksomhedens egen drift. Det svarer til den regnskabs-
mæssige behandling for gensidigt bebyrdende aftaler. Et typisk eksempel 
kunne være en fast aftale om levering af el med en fast volumen og til en 
fast pris. Hvis virksomhedens produktion reduceres, kan virksomheden 
være forpligtet til at købe den aftalte mængde el i henhold til kontrakten, 
som overstiger produktionen og derfor ikke længere er til eget brug. Virk-
somheden skal derfor vurdere, om de fortsat opfylder kriterierne for at 
anse kontrakter som fysiske kontrakter, eller om sådanne kontrakter helt 
eller delvis skal indregnes i balancen til dagsværdi og regnskabsmæssigt 
anses som afledte finansielle instrumenter. Tilsvarende gælder for andre 
råvarekontrakter.  

Større forretningsmæssige forstyrrelser, som COVID-19-pandemien kan 
skabe, kan potentielt medføre likviditetsproblemer i visse virksomheder. 
Det kan også have konsekvenser for kreditkvaliteten af virksomheder i for-
syningskæden. Ændringer kan også have indvirkning på detailporteføljer 
(forbruger- og realkreditlån), da virksomheder kan være nødt til at reducere 
antallet af medarbejdere. Forringelsen i kreditkvaliteten af låneporteføljer, 
men også fx af tilgodehavender fra salg som følge af pandemien, kan have 
en betydelig indflydelse på risikoen for nedskrivninger af finansielle aktiver.

I henhold til IAS 39 skal alle finansielle aktiver, bortset fra finansielle aktiver, 
der måles til dagsværdi, vurderes for værdiforringelse. Der skal foretages 
vurderinger ved udgangen af hver regnskabsperiode af, om der foreligger 
objektive indikationer på, at et finansielt aktiv eller en gruppe af aktiver er 
værdiforringet, og denne begivenhed (eller begivenheder) har indflydelse 
på de estimerede fremtidige pengestrømme af det finansielle aktiv eller 
gruppe af aktiver, der kan estimeres pålideligt.

Det er ikke altid muligt at identificere en enkelt konkret begivenhed eller 
hændelse, der forårsager en værdiforringelse. Snarere kan den kombine-
rede virkning af flere begivenheder forårsage en forringelse, hvilket er vig-
tigt at overveje, da COVID-19-pandemien og eventuelle foranstaltninger 
forårsager en række skadelige virkninger, fx en kraftig nedgang i finansielle 
markeder, kraftigt reduceret salg eller en kraftig stigning i arbejdsløsheds-
procenten. Tab, der forventes som et resultat af fremtidige begivenheder, 
uanset hvor sandsynlige de er, indregnes ikke under IAS 39.

44 .7 Varebeholdninger
Mange virksomheder har sikkert oplevet manglende efterspørgsel fra kun-
der og prisfald på deres varer. Nogle virksomheder har også oplevet for-
øgede omkostninger til produktion, måske som følge af fx højere indkøbs-
priser eller valutakurser, som øger virksomhedens omkostninger til færdig-
gørelse. I den forbindelse skal det vurderes, om varebeholdninger eller dele 
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heraf skal nedskrives til nettorealisationsværdi. Denne øvelse kan være 
ganske udfordrende og medfører høj grad af skøn. 

Estimater af en nettorealisationsværdi omfatter den værdi, som varebe-
holdningerne forventes at kunne indbringe ved afhændelse. Vurderingen 
skal baseres på de mest pålidelige oplysninger, som foreligger, når estima-
terne foretages. I en sådan vurdering skal der alene tages hensyn til udsving 
i salgspriser eller omkostninger, som indtræffer efter balancedagen, hvis 
sådanne efterfølgende begivenheder bekræfter forhold, som allerede eksi-
sterede på balancedagen. 

Virksomheder skal også være opmærksomme på de krav, der knytter sig til 
opgørelsen og fordelingen af indirekte omkostninger ved produktion af 
varer. Reduceres virksomhedens produktion væsentligt i en periode, kan 
der ikke foretages allokering af indirekte produktionsomkostninger til det 
lavere antal producerede enheder. 

Indirekte produktionsomkostninger, som i en normal situation allokeres til 
de nu ikke-producerede enheder, skal omkostningsføres. Hvis produktionen 
stoppes helt, vil der ikke være nogen varebeholdninger at allokere indirekte 
omkostninger til. 

44 .8 Værdiforringelse af langfristede aktiver
En virksomhed skal estimere et aktivs eller en pengestrømsgenererende 
enheds (CGU) genindvindingsværdi til brug for nedskrivningstest, hvis der 
er indikationer på værdiforringelse. Genindvindingsværdien er den højeste 
af dagsværdien fratrukket forventede omkostninger ved salg (nettosalgs-
værdien) eller kapitalværdien. Kapitalværdien er defineret som nutidsvær-
dien af fremtidige pengestrømme, som forventes at kunne genereres fra et 
aktiv eller en pengestrømsgenererende enhed. Opgørelsen af kapitalvær-
dien indeholder et skøn over de forventede fremtidige pengestrømme og 
forventninger om sandsynlige udsving i sådanne pengestrømme.

Begivenheder og oplysninger, som modtages efter balancedagen, skal 
alene overvejes i vurderingen af indikationer på værdiforringelse, hvis de 
giver yderligere information om forhold, der allerede eksisterede på balan-
cedagen. Tilsvarende, skal opgørelsen af genindvindingsværdien for et 
aktiv kun inddrage de informationer, der er opnået efter balancedagen, hvis 
sådan information relaterer sig til forhold, som eksisterede på balanceda-
gen. Alle oplysninger og omstændigheder skal vurderes, når denne vurde-
ring skal foretages.

Virksomheden skal på balancedagen vurdere, hvorvidt der er indikationer 
på værdiforringelse. Med COVID-19-pandemiens udvikling kan der være 
både eksterne og interne indikationer på, at aktiver eller CGU’er kan være 
værdiforringede. Fx fald i aktie- og råvarepriser, ændringer i markedsrenter, 
nedlukning af produktionsfaciliteter og butikker, reduceret efterspørgsel og 
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dermed omsætning og ændringer i salgspriser for varer og tjenesteydelser 
osv.

Ved udarbejdelse af en nedskrivningstest skal virksomhederne fastsætte 
en genindvindingsværdi for aktiverne. Genindvindingsværdien kan opgøres 
enten som dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger eller som en kapi-
talværdi efter en ”value in use”-forudsætning. Beregningen af kapitalvær-
dien involverer et skøn over de fremtidige ind- og udgående pengestrømme, 
som vil komme ved brug af aktivet og dets efterfølgende bortskaffelse og 
opgørelse af pengestrømme ved anvendelse af en passende diskonterings-
rente.

I mange tilfælde, hvor genindvindingsværdien er estimeret baseret på kapi-
talværdien, anvendes i høj grad regnskabsmæssige skøn. De budgetterede 
pengestrømme afspejles ofte af ledelsen som det bedste skøn på balance-
dagen af de økonomiske betingelser, som vil eksistere over aktivets reste-
rende brugstid. Med COVID-19-pandemien forventes væsentlige udfordrin-
ger med at udarbejde prognoser og budgetter over de fremtidige penge-
strømme. I denne situation vil en forventet cash flow-tilgang, baseret på 
flere sandsynlighedsvægtede scenarier, muligvis være bedre egnet til at 
afspejle den nuværende usikkerhed frem for et enkelt ”bedste skøn”, når 
kapitalværdien skal estimeres. 

En anden vanskelig vurdering, som også er helt nødvendig for ledelsen at 
foretage, er ledelsens forventninger til virksomhedens økonomiske genop-
retning, herunder hvordan genopretningskurven forventes at se ud, og 
hvor lang tid der går, før virksomheden forventes at være tilbage på samme 
niveau som før COVID-19-pandemien, hvis det er muligt. 

Jo større usikkerhed, jo mere væsentligt er det at give yderligere oplysnin-
ger om de centrale forudsætninger, der er lagt til grund, hvad de baserer sig 
på og påvirkningen af en ændring i de centrale forudsætninger (følsom-
hedsanalyse).

På grund af følsomhedens indbyggede element af usikkerhed vil oplysnin-
ger om de anvendte centrale forudsætninger og de vurderinger, der er fore-
taget ved opgørelsen af genindvindingsværdien, være særligt væsentlige. 
Det gælder særligt i de tilfælde, hvor der er sket væsentlige ændringer i for-
hold til seneste årsrapport. 

Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger indregnes også i resul-
tatopgørelsen. Den regnskabsmæssige værdi af aktivet må efter tilbage-
førslen ikke overstige den regnskabsmæssige værdi, som aktivet ville have 
haft, hvis der ikke havde været indregnet nedskrivninger. Der skal derfor 
tages højde for, hvad de akkumulerende afskrivninger ville have været, hvis 
aktivet ikke havde været nedskrevet.
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Som COVID-19-pandemien udvikler sig, skal ledelsen udøve væsentlige 
skøn og vurderinger for at bekræfte de antagelser, som afspejler de forhold, 
der eksisterede på tidspunktet for nedskrivningstesten. Selvom COVID-
19-pandemien er aftagende, forventer EY fortsat, at mange af disse vurde-
ringer kan være behæftet med betydelig usikkerhed. Loven kræver ikke 
specifikke oplysninger i forhold til forudsætninger m.v. for gennemførelse 
af nedskrivningstest. Virksomheder bør dog af hensyn til lovens supple-
ringskrav i § 11, stk. 2, overveje at give yderligere oplysninger om fx 
anvendte centrale forudsætninger og følsomhed. 

44 .9 Forsikringserstatninger og andre godtgørelser
Når nogle eller alle omkostninger ved afviklingen af en forpligtelse forven-
tes at blive godtgjort af en anden modpart, skal godtgørelsen indregnes, 
når og kun når det er så godt som sikkert, at godtgørelsen vil blive modta-
get, hvis virksomheden afvikler forpligtelsen. Forpligtelsen kan ikke mod-
regnes med den forventede godtgørelse, som skal præsenteres som et sær-
skilt aktiv, og et indregnet godtgørelsesaktiv må heller ikke beløbsmæssigt 
indregnes med et højere beløb end den indregnede forpligtelse. 

Et eventualaktiv defineres som et muligt aktiv, der er opstået som følge af 
tidligere begivenheder, men hvis eksistens vil blive bekræftet af forekom-
sten eller ikke-forekomsten af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, 
der ikke helt er kontrolleret af virksomheden. Et eventualaktiv indregnes 
ikke i balancen, da dette kan resultere i indregning af en indtægt, der aldrig 
vil blive realiseret og derfor kan risikere at blive tilbageført. Hvis realisatio-
nen af en indtægt imidlertid vurderes at være så godt som sikker, udgør 
aktivet ikke længere et eventualaktiv, men i stedet et aktiv der skal indreg-
nes i balancen. 

Et eventualaktiv skal altid oplyses, hvis de økonomiske fordele er sandsyn-
lige. En virksomhed skal løbende vurdere eventualaktiverne for at sikre, at 
udviklingen afspejles korrekt i årsregnskabet.  

Der kan opstå situationer, hvor en virksomhed konstaterer et tab i tilknyt-
ning til COVID-19-pandemien. Det kan være et resultat af et myndigheds-
krav om nedlukning af nogle produktionsfaciliteter, hvor virksomheden 
fortsat skal afholde personaleomkostninger, husleje og ejendomsskatter. 
En række virksomheder indgår i denne forbindelse forsikringsaftaler for at 
afdække sådanne risici for derved at reducere eller afbøde eventuelle tab 
som følge af nedlukning, afbrydelser eller andre begivenheder.

Den regnskabsmæssige behandling af en forsikringserstatning kan variere 
baseret på en række skønsmæssige faktorer, herunder kravets art, størrel-
sen af godtgørelsen og tidspunktet for tabet m.v. Derudover vil evaluerin-
gen af en forsikringsdækning afhænge af det specifikke tab i en given situ-
ation, samt en analyse af forsikringsselskabets evne til at opfylde kravet.

Som vi ser det
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I nogle tilfælde vil det være klart, at anerkendelsen af en forsikringsgodtgø-
relse overholdes, allerede når den refunderbare omkostning afholdes. I 
andre tilfælde kræves en grundigere analyse af forsikringsvilkårene og 
betingelserne. Nogle forsikringspolicer, der dækker tabte indtægter eller 
driftsmarginer, måles typisk over en længere periode og kræver sammen-
ligning med lignende perioder i tidligere regnskabsår. I disse tilfælde vil der 
ikke være nogen erstatning eller godtgørelse, hvis indtægter eller drifts-
margener kommer sig i løbet af den målingsperiode, der er fastlagt i forsik-
ringsbetingelserne.

Beslutninger om indregning og måling af tab foretages uafhængigt af en 
eventuel forsikringsgodtgørelse eller kompensation, der skal indregnes 
som et særskilt tilgodehavende. 

Anerkendelsen og dermed indregning af en forsikringserstatning vil kun 
være relevant, når realisationen er så godt som sikker. Det er rimeligt at 
antage, at ”så godt som sikker” betyder en sandsynlighed på ca. 90 % eller 
derover. I praksis betyder det, at hvert enkelt tilfælde skal vurderes konkret. 
Indregning af en forsikringserstatning kan potentielt kræve dokumentation, 
der bekræfter, at forsikringsselskabet har til hensigt at dække tabet.

Hvis en tidligere usandsynlig forsikringserstatning senere vurderes som 
sandsynlig, vil der fortsat være tale om et eventualaktiv, der alene skal oply-
ses om. Denne vurdering skal foretages på grundlag af tilgængelige oplys-
ninger efter balancedagen og inden datoen for godkendelsen af årsregn-
skabet. Der indregnes alene et aktiv, hvis de oplysninger om forsikringser-
statningen, der bliver tilgængelig efter balancedagen, giver dokumentation 
for et forhold, der eksisterede på balancedagen, og at realisationen var så 
godt som sikker på balancedagen.  

Når det først er konstateret, at det er så godt som sikkert, at virksomheden 
i det mindste vil blive kompenseret for nogle af konsekvenserne af COVID-
19-pandemien under en gyldig forsikringspolice, skal enhver usikkerhed om 
det tilgodehavende erstatningsbeløb afspejles i måling af kravet.

Betingelserne i forsikringspolicer kan være komplekse. Indregning af en for-
sikringserstatning vil ofte kræve dokumentation for, at forsikringsselskabet 
har tilkendegivet at ville dække kravet.  

44 .10 Tabsgivende kontrakter 
En kontrakt, hvor de uundgåelige omkostninger ved at opfylde kontrakten 
overstiger de økonomiske fordele, som forventes at blive modtaget, er en 
tabsgivende kontrakt. Kontraktens uundgåelige omkostninger er det mind-
ste nettobeløb, der skal betales ved en af følgende:
• At opfylde aftalen
• At bryde aftalen, hvor der kan være omkostninger til eventuel kompen-

sation eller bod, som følge af manglende opfyldelse af kontrakten.

Ændret sandsynlighed
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Hvis en virksomhed har en kontrakt, der vurderes at være tabsgivende, skal 
virksomheden indregne en hensat forpligtelse. Før en hensat forpligtelse 
for en tabsgivende kontrakt indregnes, skal virksomheden dog først vur-
dere behovet for at indregne en nedskrivning på de aktiver, som er tilknyt-
tet opfyldelsen af den tabsgivende kontrakt. 

COVID-19-pandemien kan have forårsaget en række ændringer i virksom-
hedens forsyningskæde. En produktionsvirksomhed kan fx have indgået 
kontrakter om at sælge varer til en fast pris, men på grund af lukning af virk-
somhedens produktionsfaciliteter, kan virksomheden ikke selv levere 
varerne, men er nødt til at købe dem fra en tredjepart til en væsentlig højere 
pris. Her vil en tabsgivende kontrakt udgøre det laveste af enten boden for 
at opsige kontrakten eller nutidsværdien af nettoudgifter ved at opfylde 
kontrakten (fx hvis den større omkostning ved at indkøbe varerne andet-
steds overstiger salgsvederlaget). Virksomhedens kontrakter skal gennem-
gås for at afgøre, om der findes kontraktlige betingelser, som kan hjælpe 
virksomheden ud af dens forpligtelser (fx force majeure). Kontrakter, der 
kan opsiges uden bod, og hvor virksomheden derfor ikke er reelt forpligtet, 
kan ikke være en tabsgivende kontrakt i regnskabsmæssig henseende.

I vurderingen af uundgåelige omkostninger ved at opfylde forpligtelserne i 
en kontrakt på balancedagen skal virksomheder omhyggeligt identificere 
størrelsen af kompensation eller bod. 

44 .11 Omstruktureringshensættelser
Som en konsekvens af COVID-19-pandemien beslutter en række virksomhe-
der at gennemføre omstruktureringer.  

Det er et krav for indregning af en omstruktureringshensættelse, at virk-
somheden som minimum har skabt en berettiget forventning hos de berørte 
parter om at ville gennemføre en omstrukturering ved enten at påbegynde 
gennemførelsen af planen eller ved at offentliggøre planen over for dem, 
som berøres heraf. 

For at der kan blive tale om et resultat af en tidligere begivenhed, skal 
beslutningen om omstrukturering være truffet inden balancedagen. Hvis 
ledelsens beslutning om omstrukturering træffes efter balancedagen, vil 
der være tale om en ikke-regulerende begivenhed, der alene medfører 
omtale i noterne og i ledelsesberetningen.

Virksomheden skal have udarbejdet en detaljeret plan for omstrukturerin-
gen, der som minimum indeholder og identificerer:
• Det forretningsområde eller den del af virksomheden, der er omfattet
• De væsentligste berørte forretningssteder
• Det omtrentlige antal medarbejdere, virksomheden skal godtgøre i for-

bindelse med eventuel fratrædelse, samt deres funktion og arbejdssted
• De omkostninger virksomheden skal afholde

Indregning
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• Tidsrummet for planens gennemførelse.

En omstruktureringshensættelse må kun inkludere de omkostninger, der er 
direkte forbundet hermed, hvilket vil sige omkostninger, der:
• er en uundgåelig konsekvens af omstruktureringen
• ikke relaterer sig til virksomhedens fremtidige aktiviteter.

44 .12 Indkomstskatter  
En række forskellige kompensationspakker er under COVID-19-pandemien 
blevet stillet til rådighed for virksomheder i mange lande i hele verden. 
Nogle regeringer har valgt at gennemføre kompensationsordninger, som fx 
skattelettelser, eller andre former for midlertidige skatterabatter. Virksom-
heder skal derfor overveje sådanne kompensationpakkers indflydelse for 
den regnskabsmæssige behandling af indkomstskatter. 

Aktuelle skattemæssige aktiver og forpligtelser skal løbende måles til det 
beløb, der forventes betalt til eller modtaget fra skattemyndighederne på 
grundlag af de skatteprocenter og de skattelove, der er vedtaget eller i det 
væsentligste er vedtaget på balancetidspunktet.

Udskudte skatteaktiver og forpligtelser skal måles til de skatteprocenter, 
der forventes at være gældende i den periode, hvor skatteaktivet realise-
res, eller hvor den udskudte skatteforpligtelse skal betales. Dette skal opgø-
res med udgangspunkt i de skatteprocenter og skattelove, der er vedtaget 
eller i det væsentligste er vedtaget på balancetidspunktet.

Ved udarbejdelsen af årsregnskaber skal virksomheder anvende alle de 
oplysninger, der er tilgængelige, når årsregnskaber bliver godkendt til 
offentliggørelse og som med rimelighed kan forventes at have været opnået 
og taget i betragtning ved udarbejdelsen og præsentationen af årsregnska-
bet. 

I sådanne vurderinger skal virksomheder ligeledes overveje usikre skatte-
positioner. Selvom IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments ikke 
specifikt er udarbejdet til at håndtere skattemæssige ændringer som følge 
af COVID-19-pandemien, indholder fortolkningsbidraget nyttig vejledning, 
som virksomheder kan inddrage ved beregning af de usikkerheder, der er 
tilknyttet virksomhedens skattepositioner i lyset af ændringer i lovgivnin-
gen. Virksomheden skal overveje, om det er sandsynligt, at en skattemyn-
dighed vil acceptere en given skattemæssig behandling. Hvis virksomheden 
konkluderer, at det ikke vil være sandsynligt, at virksomhedens skattemæs-
sige behandling vil blive accepteret, skal effekten af usikkerheden afspejles 
og inddrages i målingen af skatteaktiver og -forpligtelser.

Nogle regeringer har gennemført skattelempelser, så de kun omfatter virk-
somheder, der er blevet påvirket af COVID-19-pandemien baseret på visse 
kvalificerende kriterier, fx kun virksomheder i visse brancher eller i forhold 
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til en bestemt størrelse (fx omsætning), eller som har haft en vis negativ 
økonomisk påvirkning. Dette kan medføre usikkerhed og øger behovet for, 
at ledelsen foretager skøn og vurderinger, når virksomhedens skatteposi-
tion skal opgøres, fx om virksomheden for denne indkomstskatteperiode vil 
falde under en bestemt indtægtstærskel for at kunne modtage en skatte-
lempelse. Virksomheder skal i den forbindelse vurdere, om det er sandsyn-
ligt, at skattemyndighederne vil acceptere virksomhedens skattemæssige 
behandling. Hvis ikke, kræver IFRIC 23, at virksomheden skal vurdere, om 
der skal indregnes en yderligere skatteforpligtelse eller et yderligere skat-
teaktiv for usikre skattepositioner. 

Skattereduktioner ydes også i form af skattekreditter. Skattekreditter er 
ikke defineret i regnskabslovgivningen eller i standarder, og virksomheder 
er derfor nødt til at vurdere, om en skattekredit regnskabsmæssigt skal 
anses som en reduktion af skatteforpligtelsen i henhold til IAS 12, eller som 
modtagelse af et offentligt tilskud i henhold til IAS 20, når kreditten er 
struktureret som en kontant betaling eller indeholder andre indikationer på 
et offentligt tilskud. Under alle omstændigheder skal alle oplysninger og 
omstændigheder vedrørende den specifikke skattekredit overvejes ved 
vurderingen af indholdet af arrangementet.

IAS 12 kræver, at en udskudt skatteforpligtelse indregnes for alle skatte-
pligtige midlertidige forskelle, der er knyttet til kapitalandele i dattervirk-
somheder, filialer og associerede virksomheder eller kapitalandele i fælles-
ledede arrangementer, medmindre følgende er opfyldt:
►• Moderen, investoren eller joint venture-ejeren er i stand til at kontrol-

lere tidspunktet for tilbageførslen af den midlertidige forskel.
• Det er sandsynligt, at den midlertidige forskel ikke vil blive udløst inden-

for en overskuelig fremtid.

Efter EY’s opfattelse skal koncerner sørge for, at de skatter, der skal beta-
les på grundlag af koncernens tilbageholdte fortjenester på hver balance-
dag, er baseret på den bedst mulige dokumentation, der er tilgængelig på 
balancedagen. Hvis en virksomheds forventninger til et koncerninternt 
udbytte ændres, vil det derfor være nødvendigt at ajourføre ovenstående 
vurdering for de nye oplysninger. 

Ud over en række kompensationspakker er der foretaget en række andre 
skattemæssige ændringer i løbet af 2020 og 2021. 

Virksomheder med balancedag, der slutter i 2021, skal overveje, om de 
gennemførte skattemæssige ændringer, der blev annonceret i løbet af  
2020 og 2021, i det væsentligste er vedtaget på balancetidspunktet. Virk-
somheder skal overveje, hvad der generelt forstås som ”reelt vedtaget” i de 
lande, hvor de er repræsenteret. Hvis det kan slås fast, at skatteændringer 
i det væsentligste er vedtaget på balancedagen, måles aktuelle og udskudte  
skatteaktiver og -forpligtelser baseret på de ændrede skatteregler. I til-

Skattekreditter (ITC’s)
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fælde, hvor skatteændringerne opnås over flere år, såsom fx trinvise ned-
sættelser af skatteprocenten, skal det forventede tidspunkt for tilbagefør-
sel af en udskudt skatteforpligtelse også vurderes.

Sandsynligheden for en fremtidig realisation af fremførbare skattemæssige 
underskud kan ændres væsentligt med COVID-19-pandemien. Virksomhe-
der skal først og fremmest overveje, om den ugunstige økonomiske udvik-
ling, der er opstået som et resultat af COVID-19-pandemien, eksisterer på 
balancedagen. I så fald er virksomheden nødt til at overveje nedgangen i de 
økonomiske prognoser for fremtidige skattepligtige fortjenester og tilbage-
førsler af skattepligtige midlertidige forskelle. 

Ud over oplysninger om eventuelle efterfølgende begivenheder vil følgende 
også være relevant for virksomheder, der er påvirket af COVID-19-pande-
mien: 
• En forklaring af ændringer i den gældende skattesats sammenlignet 

med den foregående periode.
• Beløb og udløbsdato for fremførbare skattemæssige underskud og 

arten af dokumentation, der understøtter indregningen af udskudte 
skatteaktiver, når virksomheden har konstateret underskud i den aktu-
elle periode. 

Virksomheden bør også overveje oplysninger om arten af væsentlige vur-
deringer eller skøn, der er foretaget ved fastlæggelsen af det relevante års-
regnskab. Sådanne vurderinger kan omfatte, om skattelovgivningen blev 
vurderet som i realiteten vedtaget på balancedagen og ved fastlæggelsen 
af den regnskabsmæssige indkomstskat.

44 .13 Indregning af omsætning
COVID-19-pandemien kan påvirke indregningen af omsætning fra igangvæ-
rende kundekontrakter. Dette kan fx ske, hvis en kundekontrakt indeholder 
variable vederlag, så som rabatter, refusioner, performancebonusser eller 
en bod, hvor virksomheden er forpligtet til at foretage en vurdering af, hvor 
stor en del af kundekontraktens variable vederlag, som virksomheden for-
venter at være berettiget til ved  overgang af kontrol med varer og tjeneste-
ydelser. 

I henhold til IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, skal indreg-
ningen af variable vederlag i transaktionsprisen begrænses til beløb, som 
med høj sandsynlighed ikke forventes at skulle tilbageføres på et senere 
tidspunkt, når de usikkerheder, der er relateret til det variable vederlag, er 
afklaret. Selvom IFRS 15 vurderes at være mere restriktiv for indregning af 
variable vederlag i forhold til IAS 11 og IAS 18, må det antages, at COVID-
19-pandemien også kan medføre behov for revurdering af indregningen af 
variable vederlag for virksomheder, som ikke anvender IFRS 15 som for-
tolkningsbidrag til loven.

Fremførbare skatte-
mæssige underskud

Yderligere oplysninger

Variable vederlag
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Virksomhedens vurdering af variable vederlag skal foretages ved indgåelse 
af kundekontrakten og revurderes gennem hele kontraktens løbetid for at 
afspejle de opdaterede forventninger til, hvor stor en del af det variable 
vederlag, som virksomheden forventer at være berettiget til ved overførsel 
af varer og tjenesteydelser. Denne vurdering kan som følge af COVID-
19-pandemien medføre en højere grad af skøn og kræve, at der gives yder-
ligere oplysninger om de metoder, input og antagelser, som er blevet 
anvendt ved vurdering af det variable vederlag, herunder hvor stor en del 
af det variable vederlag, som ikke kan indregnes. Virksomheder bør også 
overveje, om anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af omsæt-
ning og ændringer heri bør opdateres.

Usikkerheden som følge af COVID-19-pandemien kan også føre til, at virk-
somheder foretager modifikationer til allerede igangværende kundekon-
trakter, eller skal foretage en revurdering af, hvorvidt det er sandsynligt, at 
virksomheden vil være i stand til at inddrive vederlaget fra kundekontrak-
ter. Modifikationer til en kundekontrakts omfang eller vederlag vil kunne 
påvirke indregning og måling af nettoomsætningen. Det samme gælder 
ændringer i kunders kreditværdighed, som kan resultere i begrænsninger 
for indregning af omsætning.

Derudover bør virksomheder vurdere, hvilken effekt COVID-19-pandemien 
kan have eller vil få for virksomhedens fremtidige kundekontrakter, herun-
der særligt, risici relateret til inddrivelse af vederlag, rabatter og stand 
alone-salgspriser. Virksomheder bør herunder også vurdere, om der er sket 
ændringer i virksomhedens normale forretningspraksis, som følge af 
COVID-19-pandemien, hvilket kan have en indvirkning på følgende skøn:
• Hvornår eksisterer der en gældende kontrakt med en kunde. 
• Antallet af servicebetingelser i en kundekontrakt.
• Hvornår virksomheden har erhvervet ret til betaling for udført arbejde 

til dato.

44 .14 Offentlige tilskud og kompensationsordninger
En række lande har indført tiltag for at kompensere virksomhederne for 
nogle af de økonomiske konsekvenser, som COVID-19-pandemien har med-
ført. Disse tiltag inkluderer direkte kontante tilskud, skattefritagelser, skat-
telempelser og -kreditter, forlængede udløbsperioder for uudnyttede skat-
temæssige underskud, reduktioner af offentlige afgifter, lejereduktioner 
eller -udsættelser samt muligheder for lån med lav rente.

Ikke alle kompensationsinitiativer skal regnskabsmæssigt behandles som 
offentlige tilskud i henhold til IAS 20, som loven grundlæggende fortolkes 
på grundlag af. Virksomheder skal derfor analysere alle oplysninger og 
omstændigheder omhyggeligt for at vurdere og fastlægge en korrekt regn-
skabsmæssig behandling. 
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Folketinget har løbende vedtaget en række kompensationspakker med det 
formål at støtte danske virksomheder og arbejdspladser i et forsøg på at 
afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien. Aftalerne er 
og bliver løbende justeret, ændret, udvidet og forbedret i takt med, at 
COVID-19-pandemien har udviklet sig. Det er derfor helt centralt at forstå 
den konkrete ordnings betingelser og krav for at kunne fastlægge den regn-
skabsmæssige behandling. Erhvervsstyrelsen har i februar 2021 offentlig-
gjort et notat, som behandler et udvalg af de regnskabsmæssige problem-
stillinger, der er opstået i forbindelse med COVID-19-pandemien, herunder 
den regnskabsmæssige behandling af hjælpepakker for løntilskud og kom-
pensation for faste omkostninger.

Offentlige tilskud skal indregnes i resultatopgørelsen, når betingelserne for 
indregning af indtægter er opfyldt, jf. afsnit 29.3 Generelle betingelser for 
indregning af indtægter, og når det er overvejende sandsynligt, at virksom-
heden vil:
►►• opfylde de betingelser, der er tilknyttet tilskuddet
• modtage tilskuddet.

Virksomheden skal indregne offentlige tilskud i den periode, som tilskud-
dene vedrører, og indregning er således ikke afhængig af, om tilskuddet er 
udbetalt eller ej, så længe de generelle betingelser for modtagelse af til-
skuddet er opfyldt.  

Der kan opstå en situation, hvor der på balancedagen ikke er udstedt en 
bekendtgørelse om nye eller forlængelse af eksisterende hjælpepakker, 
hvilket kan skabe tvivl om, i hvilken regnskabsperiode det offentlige tilskud 
skal indregnes. Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at det afgørende i for-
hold til vurderingen af, i hvilken regnskabsperiode det offentlige tilskud skal 
indregnes, er, om det er ”så godt som sikkert” på balancedagen, at virksom-
heden vil modtage den pågældende kompensation. Hvis der inden regn-
skabsaflæggelsestidspunktet er kommet en bekræftelse, eksempelvis i 
form af at bekendtgørelsen er blevet udstedt, er dette en indikation på situ-
ationen på balancetidspunktet.
  
Det er EY’s holdning, at virksomheder kan indregne forventet kompensa-
tion på balancedagen, da detaljerne i en bekendtgørelse, udstedt efter 
balancedagen, er at betragte som en regulerende begivenhed til den politi-
ske aftale, som eksisterede på balancedagen. En bekendtgørelse skal efter 
EY’s opfattelse foreligge senest på regnskabsaflæggelsestidspunktet, da 
bekendtgørelsen er retsgrundlaget. Hvis virksomheden ikke har kendskab 
til de præcise betingelser i retsgrundlaget, kan virksomheden ikke vurdere, 
om virksomheden vil opfylde betingelserne deri.

Indtægter fra offentlige tilskud og de helt eller delvist dækkede omkostnin-
ger skal præsenteres brutto som henholdsvis indtægter og omkostninger i 
resultatopgørelsen, jf. regnskabsdirektivets og lovens modregningsforbud. 
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Regnskabsdirektivet tillader i særlige tilfælde, at der i national lovgivning 
gives tilladelse til modregning, hvis det sker på en synlig måde, ligesom i 
IAS 20. Denne mulighed er imidlertidig ikke implementeret i loven, hvorfor 
der efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke eksisterer en modregningsad-
gang mellem modtagne offentlige tilskud og de omkostninger/tab, som 
virksomhederne kompenseres for. 

Offentlige tilskud kan ofte af tilskudsgiver kræves tilbagebetalt, fx ved 
manglende overholdelse af de betingelser, der var lagt til grund for opnå-
else af tilskud. Hvis det er sandsynligt, at tilbagebetaling vil blive aktuel, skal 
tilskuddet ikke indregnes i resultatopgørelsen i takt med opfyldelsesperio-
den, men i stedet indregnes som en gældsforpligtelse.

Skal et offentligt tilskud tilbagebetales, mod tidligere forventning, behand-
les denne situation som en ændring af et regnskabsmæssigt skøn.

For yderligere om regnskabsmæssig behandling af tilbagebetalingssituatio-
ner henvises til kapitel 31 Offentlige tilskud og andre tilskud.

Tilskud i kontanter måles til dagsværdi. Offentlige tilskud kan gives i andre 
former. Når der fx ydes tilskud i form af et statsligt lån med lav rente, skal 
lånet ved første indregning måles til dagsværdi, jf. IAS 39/IFRS 9, og for-
skellen mellem hovedstolen af lånet og dagsværdien anses som et offentligt 
tilskud. 

Hvis offentlige myndigheder yder et lån, som ved opfyldelse af visse betin-
gelser eftergives, kan gældseftergivelsen først indregnes som et offentligt 
tilskud, når der er rimelig sikkerhed for, at betingelserne vil blive opfyldt. 
Hvis dette ikke er tilfældet, skal lånet forblive indregnet som en gældsfor-
pligtelse.

Hvis en offentlig myndighed afstår fra at opkræve udgifter, afholdt på vegne 
af en virksomhed, vil dette regnskabsmæssigt være at sidestille med offent-
ligt tilskud.

Præsentation af offentlige tilskud til dækning af omkostninger er ikke speci-
fikt omtalt i loven, men offentlige tilskud skal, jf. lovens modregningsforbud 
og notat fra Erhvervsstyrelsen vedrørende COVID-19-relaterede forhold, 
præsenteres under andre driftsindtægter eller som en særskilt post i resul-
tatopgørelsen, hvis virksomheden har modtaget et væsentligt beløb i kom-
pensation. Indregning af modtagne kompensationer som følge af COVID-
19-pandemien vil også som udgangspunkt medføre krav om oplysninger 
under særlige poster.
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44 .15 Medarbejderforpligtelser
Hvis virksomheden i forbindelse med COVID-19-pandemien ser sig nødsa-
get til at afskedige medarbejdere afhænger den regnskabsmæssige behand-
ling af, om medarbejderne fortsat leverer serviceydelser til virksomheden 
eller ikke. Der henvises generelt til kapitel 32 Medarbejderforpligtelser og 
afsnit 26.4 Særligt om omstruktureringshensættelser. 

Virksomheden kan alene indregne fratrædelsesgodtgørelser som en for-
pligtelse, hvis virksomheden på balancedagen er påviseligt forpligtet til en 
af følgende:
• Afskedige en medarbejder eller en gruppe medarbejdere før den nor-

male pensionsalder.
• Yde fratrædelsesgodtgørelse som følge af et tilbud, som ydes for at til-

skynde medarbejdere til frivillig fratrædelse.

Virksomheden er påviselig forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelser, 
når virksomheden har en detaljeret, formel plan for afskedigelserne og ikke 
har noget realistisk alternativ til at trække denne plan tilbage. 

Den detaljerede plan skal mindst indeholde følgende:
• Sted, funktion og omtrentligt antal ansatte, som skal afskediges.
• Fratrædelsesgodtgørelser for hver jobklassifikation eller funktion.
• Tidspunktet for planens gennemførelse. 

Planen skal påbegyndes hurtigst muligt og skal færdiggøres inden for en 
periode, der sikrer, at risikoen for væsentlige ændringer af planen er usand-
synlig.

For kontantbaserede aktievederlæggelsesordninger er der ingen eksplicit 
vejledning knyttet til, hvordan ændringer i betingelserne påvirker den regn-
skabsmæssige behandling. Den regnskabsmæssige behandling vil imidler-
tid følge den almindelige hovedregel for kontante transaktioner, hvor trans-
aktionen skal måles til dagsværdi af forpligtelsen. Der kan derudover også 
være situationer, hvor ændringerne medfører ændret klassifikation fra 
egenkapitalbaseret til kontantbaseret ordning eller omvendt. 

44 .16 Leasing 
Den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler kan blive påvirket som 
en direkte konsekvens af COVID-19-pandemien. Der kan være tale om modi-
fikationer til eksisterende leasingaftaler, herunder lejereduktioner og aftale 
om lejefrie perioder, som ikke var en del af den oprindelige leasingaftale. 
Den regnskabsmæssige behandling af en reduktion af leasingydelsen 
afhænger af, om der anvendes IAS 17 eller IFRS 16 til fortolkning af loven.

I henhold til Erhvervsstyrelsens notat vedrørende COVID-19-relaterede 
problemstillinger skal lejereduktioner periodiseres lineært over den reste-
rende lejeperiode, hvis IAS 17 anvendes til fortolkning af lovens regler, jf. 
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beskrivelse nedenfor. For de virksomheden, der anvender reglerne i IFRS 16 
til fortolkning af loven, har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at den midlerti-
dige ændring til standarden også finder anvendelse under loven.

For virksomheder, der anvender IAS 17, skelnes der mellem operationelle 
og finansielle leasingaftaler for leasingtager. 

Hvis en leasingaftale er klassificeret som en operationel leasingaftale, skal 
leasingydelserne som udgangspunkt periodiseres lineært over aftalens 
løbetid, medmindre en anden systematisk metode bedre afspejler leasing-
tagers anvendelse af de fordele, der er knyttet til det leasede aktiv. Det 
samme gælder reduktioner, som ydes til leasingtager, hvorved lejerabatter, 
lejereduktioner  eller kontante incitamentsaftaler skal fordeles lineært over 
leasingaftalens resterende løbetid. Har virksomheden alene fået henstand 
med betaling af leasingydelser, dvs. at de samlede leasingydelser henover 
kontrakten er uændret, vil dette ikke påvirke indregning af leasingomkost-
ningen i resultatopgørelsen.

Leasinggivers indregning af indtægter fra et operationelt leaset aktiv vil til-
svarende være lineær indregning af de resterende leasingydelser over lea-
singaftalens resterende løbetid. 

For finansielt leasede aktiver, der indregnes i henhold til IAS 17, henvises til 
nedenstående afsnit om modifikationer af leasingaftaler under IFRS 16, der 
tilsvarende gælder ved anvendelse af IAS 17. 

I henhold til IFRS 16 Leases vil en ændring af leasingbetalingerne, herunder 
en reduktion, betyde, at der skal foretages en vurdering af, om der er fore-
taget en modifikation i forhold til den oprindelige leasingaftale, eller om der 
er tale om en helt ny leasingaftale. Kriterierne for denne vurdering af afta-
len er yderligere omtalt i afsnit 34A.6 Modifikationer til en eksisterende lea
singaftale.

En ændring af de aftalte pengestrømme vil, i de tilfælde det ikke var forud-
set i den oprindelige leasingaftale, skulle anses som en modifikation. Virk-
somheden skal i disse tilfælde foretage en genmåling af den indregnede lea-
singforpligtelse, som afspejler de nye pengestrømme. I denne genmåling 
skal der tillige anvendes en opdateret diskonteringsrente. Dette arbejde kan 
være ganske byrdefuldt for mange virksomheder, der har mange leasingaf-
taler.   

IASB har i maj 2020 udsendt en midlertidig lempelse til IFRS 16 for at 
hjælpe virksomhederne med den regnskabsmæssige behandling af de leje-
reduktioner, der er aftalt under COVID-19-pandemien. Den midlertidige 
lempelse er efterfølgende blevet ændret, så den nu er gældende for leasing-
ydelser, som forfalder indtil den 30. juni 2022. Lempelsen kan alene anven-
des af leasingtagere.
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Lempelsen af IFRS 16 betyder, at virksomheder, der modtager lejeredukti-
oner eller lignende, som er relateret til COVID-19-pandemien, kan vælge 
ikke at behandle ændringen som en modifikation af leasingaftalen. I stedet 
kan virksomheden regnskabsmæssigt behandle nedsættelsen af leasing-
ydelserne som en negativ variabel leasingydelse, som straks indregnes i 
resultatopgørelsen. 

Muligheden for at vælge denne mulighed for regnskabsmæssig behandling 
af lejereduktioner kan alene ske, hvis alle nedenstående betingelser er 
opfyldt: 
• De aftalte reduktioner er en direkte konsekvens af COVID-19. 
• Lejereduktioner vedrører kun leasingydelser, som forfalder den 30. juni 

2022 eller før.
►• Der foretages ikke andre væsentlige ændringer til leasingaftalens betin-

gelser.

Som følge af at den midlertidige lempelse tillader, at virksomheden behand-
ler lejereduktionen som en negativ variabel leasingbetaling, sker genmålin-
gen af leasingforpligtelsen uden ændring af leasingaftalens oprindelige dis-
konteringsfaktor.

Virksomheder, der vælger ikke at anvende ovenstående lempelsesmulig-
hed, eller hvis ovenstående betingelser for anvendelse af lempelsen ikke er 
opfyldt, skal i stedet foretage en vurdering af, om ændringen i leasingydel-
serne skal anses som en modifikation med udgangspunkt i leasingaftalens 
oprindelige vilkår, og derved genmåle leasingforpligtelsen ved anvendelse 
af en opdateret diskonteringsfaktor. Effekten af genmålingen af forpligtel-
sen skal modregnes i kostprisen på leasingaktivet, hvorved de fremtidige 
afskrivninger af leasingaktiver reduceres.

Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at virksomheder, der anvender IFRS 16 
som fortolkningsgrundlag under loven, ligeledes har mulighed for at 
anvende ovenstående option. 

Leasingtagere, der anvender IAS 17 til fortolkning skal for finansielle lea-
singaftaler ligeledes anvende reglerne i IFRS 16 for regnskabsmæssig 
behandling af modifikationer til leasingaftaler.

For leasinggivere vil den regnskabsmæssige behandling afhænge af klassi-
fikationen af leasingaftalen, der gælder både ved anvendelse af IAS 17 og 
IFRS 16 som fortolkningsgrundlag under loven. 

Leasinggivere skal behandle en modifikation af en operationel leasingaftale 
som en ny leasingaftale fra ikrafttrædelsesdatoen for modifikationen. Alle 
leasingydelser, der er aftalt som led i modifikationen, indregnes som 
udgangspunkt lineært over den ændrede leasingaftales løbetid. 

En mulighed, ikke et krav

Krav til anvendelse  
af lempelsen

Virksomheder, der anven-
der IFRS 16 til fortolkning 
af loven, kan ligeledes 
anvende lempelsen

For leasinggivere er den 
regnskabsmæssige 
behandling i IFRS 16 og 
IAS 17 ens

Operationelle aftaler for 
leasinggivere
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En modifikation af en finansiel leasingaftale hos leasinggiver, som øger 
omfanget af leasede aktiver og samtidig øger betalingerne, svarende til 
betaling for yderligere leasingaktiver, behandles regnskabsmæssigt som en 
separat leasingaftale. 

For en modifikation af en finansiel leasingaftale hos leasinggiver, som mod-
sætningsvis ikke skal anses som en separat leasingaftale, gælder følgende: 
•  Hvis leasingaftalen ville have været klassificeret som en operationel 

aftale, og hvis modifikationen havde været gældende på tidspunktet for 
leasingaftalens indgåelse, skal leasinggiver behandle leasingaftalen 
som en ny leasingaftale fra ikrafttrædelsesdatoen for modifikationen. 
Den regnskabsmæssige værdi af det underliggende aktiv måles til net-
toinvesteringen i leasingaftalen umiddelbart før ikrafttrædelsesdatoen 
for modifikationen.

•  Alternativt skal leasinggiver behandle leasingaftalen i overensstem-
melse med modifikations- og nedskrivningsreglerne for finansielle akti-
ver, jf. IAS 39/IFRS 9.

44 .17 Oplysninger
Særlige poster
Tilskud fra kompensationsordningerne anses på grund af deres art som 
særlige poster. Virksomheder skal således oplyse om størrelsen og arten af 
indtægts- og omkostningsposter, der er særlige på grund af deres art eller 
størrelse. Oplysninger om særlige poster kan alene udelades, hvis der er 
tale om et uvæsentligt beløb. 

Der kan ligeledes som følge af COVID-19 forekomme særlige poster på 
omkostningssiden, fx nedskrivninger, som også skal anses som værende 
særlige poster, hvis nedskrivningerne er foretaget som en direkte følge af 
COVID-19-pandemien. 

En række virksomheder har også opnået nye indtægtsformer, fx ved salg af 
produkter, som er atypiske for virksomheden, som ikke forventes at være 
tilbagevendende og dermed indtægter, som skal anses som særlige poster. 
Det kan her være relevant at oplyse, hvor stor en del af omsætningen, der 
er relateret til salget af de atypiske produkter for virksomheden, så regn-
skabsbruger er oplyst herom.

Andre oplysninger til overvejelse
I tillæg til lovens oplysningskrav er der krav om oplysning om de antagelser 
om fremtiden og andre større kilder til usikkerhed på balancedagen, som 
indeholder en væsentlig risiko for senere at kunne resultere i en væsentlig 
justering af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser. Det 
gælder fx langfristede aktiver, som kan være udsat for risikoen for nedskriv-
ning i det kommende regnskabsår.

Finansielle aftaler for  
leasinggivere

Kompensationer

Særlige omkostninger ved 
COVID-19

Særlige indtægter ved 
COVID-19



860 | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | EY

Kapitel 44 Regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19 

Oplysningerne skal præsenteres på en måde, som hjælper regnskabsbru-
gerne med at forstå de vurderinger, som ledelsen foretager om fremtiden 
og andre nøgleindikatorer ved estimering af usikkerhed. Arten og omfanget 
af den givne information vil variere med arten af forudsætningerne og 
andre omstændigheder. Eksempler på typer af oplysninger, som en virk-
somhed skal give, inkluderer:
• Arten af forudsætningen eller andre skønsmæssige usikkerheder.
• Den regnskabsmæssige værdis følsomhed over for de underliggende 

metoder, forudsætninger og skøn, som er brugt ved beregningen, inkl. 
årsagerne til følsomheden. 

• Den forventede løsning på en usikkerhed og intervallet for rimeligt 
sandsynlige udfald inden for det næste regnskabsår vedrørende den 
regnskabsmæssige værdi af de påvirkede aktiver og forpligtelser.

• En forklaring af ændringer i tidligere forudsætninger for de aktiver og 
forpligtelser, hvis usikkerheden fortsat er uafklaret. 

Hvor det ikke er praktisk muligt at oplyse om omfanget af en skønsmæssig 
usikkerhed på balancedagen, skal virksomheden i stedet oplyse, at det, 
baseret på den foreliggende viden på aflæggelsestidspunktet, er muligt, at 
udfaldet i det kommende regnskabsår kan være forskelligt fra de anvendte 
forudsætninger, og at dette kan medføre væsentlige reguleringer af den 
regnskabsmæssige værdi af de angivne aktiver eller forpligtelser.

Det er også et krav, at virksomheden oplyser om de vurderinger, bortset fra 
dem som involverer skøn, som ledelsen har foretaget i processen med 
anvendelsen af virksomhedens regnskabspraksis og som har den væsent-
ligste effekt på beløbene indregnet i regnskabet.

Oplysningskrav for virksomheder, der direkte eller indirekte er påvirket af 
COVID-19-pandemien, vil variere, afhængigt af størrelsen af den økonomi-
ske effekt og tilgængeligheden af information. Hvor en nedgang i værdier 
er vurderet til at være en ikke-regulerende begivenhed, skal virksomheden 
ikke regulere de regnskabsmæssige beløb, men i stedet oplyse dette faktum 
og den finansielle påvirkning, hvis en sådan med rimelighed kan skønnes.

Da pandemien også kan resultere i yderligere forpligtelser eller usikkerhe-
der, som en virksomhed ikke tidligere har indregnet eller oplyst, skal virk-
somheden også overveje at give yderligere informationer i årsregnskabet 
for at forklare påvirkningen af pandemien på områder, som kan indeholde 
hensatte forpligtelser eller eventualforpligtelser eller -aktiver i tillæg til 
værdiforringelse af aktiver efter balancedagen, som nævnt ovenfor.

Med yderligere forudsætninger og regnskabsmæssige skøn har pandemien 
tilføjet yderligere risici for, at de regnskabsmæssige værdier af aktiver og 
forpligtelser kan blive påvirket af væsentlige reguleringer. Derfor skal virk-
somheder nøje overveje, hvorvidt yderligere oplysninger er nødvendige for 
at hjælpe regnskabsbrugerne med at forstå de vurderinger, som ledelsen 
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har foretaget i årsregnskabet. Sådanne oplysninger kan, for poster i års-
regnskabet, som er mere volatile over for pandemien, indeholde en følsom-
hedsanalyse i forhold til de metoder, antagelser og skøn, der ligger bag 
beregningerne.

Virksomheder skal overveje omfanget af potentielle ændringer forårsaget 
af COVID-19-pandemien og give passende informationer om de aktiver og 
forpligtelser, som er udsat for væsentlige skøn for at give regnskabsbru-
gerne en bedre forståelse af den finansielle påvirkning. 

44 .18 Andre regnskabsmæssige vurderinger og estimater
Ud over ovenstående er følgende nogle andre af de regnskabsmæssige 
skøn, som er krævet af ledelsen. Disse skøn indeholder ledelsens antagel-
ser om den fremtidige genindvinding af et aktiv:
►• Nedskrivning af kapitalandele i kapitalinteresser, associerede virksom-

heder og joint ventures indregnet efter den indre værdis metode.
►• Nedskrivning af kapitalandele i moderselskabet.
►• Revurdering af restbrugstid og restværdier af materielle aktiver, imma-

terielle aktiver og indregnede leasingaktiver.

Som vi ser det
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Årsregnskabsloven, lovbekendtgørelse 
nr. 838 af 8. august 2019 med senere 
ændringer

Herved bekendtgøres årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, med 
de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1547 af 13. december 2016, § 13 i lov nr. 665 af 8. juni 2017, 
§ 1 i lov nr. 1716 af 27. december 2018, § 2 i lov nr. 445 af 13. april 2019, § 1 i lov nr. 642 af 19. juni 
2020 og lov nr. 741 af 30. maj 2020.

Afsnit I  
Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav m.v.

Kapitel 1  
Lovens anvendelsesområde m.v.

De omfattede virksomheder 

§ 1 . Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder 

varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag. En 
virksomhed anses dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervs-
drivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i hen-
hold til lov. Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget fra kravene i de nævnte 
love.

Stk. 3. Loven gælder ikke for virksomheder, som
1) er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksom-

heder,
2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v. eller
3) udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes 

styrelse.
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Årsrapporten 

§ 2 . For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, aflægge et årsregnskab 
efter denne lov. Medmindre andet følger af §§ 9 a, 18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet sup-
pleres med
1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab),
2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og
3) ledelsespåtegning.

Stk. 2. Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf. § 14.
Stk. 3. Fællesbetegnelsen for de i stk. 1 og 2 omhandlede regnskaber, beretninger og påtegninger 

er »årsrapport«.
Stk. 4. Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrap-

port efter denne lov. Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrapport efter denne lov, 
må det ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan for-
veksles med en sådan årsrapport.

De omfattede virksomhedsformer 

§ 3 . Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov, med-
mindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6:
1) Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber,
2) interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementa-

rerne er
a) aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber 

med en tilsvarende retsform eller
b) interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komple-

mentarer er omfattet af litra a,
3) erhvervsdrivende fonde, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 2, stk. 1, jf. dog stk. 2, og § 3, stk. 1 

og 2,
4) virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksom-

heder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med 
begrænset ansvar), medmindre virksomheden er undtaget efter nærværende lovs § 4,

5) europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og
6) medarbejderinvesteringsselskaber, jf. § 1 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber.

Stk. 2. Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter 
stk. 1, frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, 
skal den i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Undtagelse for virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

§ 4 . Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomhe-
der og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan und-
lade at aflægge årsrapport efter denne lov, jf. dog stk. 4-7, hvis virksomheden i to på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 7 mio. kr.,
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2) en nettoomsætning på 14 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Stk. 2. Ved beregningen af størrelserne i stk. 1 finder § 7, stk. 3 og 4, anvendelse.
Stk. 3. Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk. 1, skal den indsende undtagelseserklæ-

ring til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 145.
Stk. 4. Undtagelsen i stk. 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en kon-

cern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf. § 7, stk. 5.
Stk. 5. Stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter 

eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.
Stk. 6. Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1, at aflægge en årsrapport, 

der ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge 
reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7, stk. 1, nr. 1.

Stk. 7. Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk. 6, offentliggjort i 
Erhvervsstyrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk. 3 
nævnte undtagelseserklæring. Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden væl-
ger at lade årsrapporten omfatte af reglerne i regnskabsklasse B, jf. § 7, stk. 1, nr. 2.

Undtagelse for visse interessent- og kommanditselskaber 

§ 5 . Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, kan undlade at aflægge 
årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk. 1, hvis
1) dets regnskab ved fuld konsolidering, pro rata-konsolidering eller ved indregning og måling til 

regnskabsmæssig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af en interessent eller 
komplementar eller af en af disses modervirksomheder i stedet,

2) interessenten eller komplementaren har hjemsted her i landet eller henhører under lovgivningen i 
et andet EU-land eller i et EØS-land,

3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis interessenten, komplemen-
taren eller den pågældende modervirksomhed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort 
efter de nævnte regler og

4) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at interessentskabet henholdsvis kommanditsel-
skabet har undladt at aflægge årsrapport under henvisning til denne paragraf.
Stk. 2. Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, kan undlade selv 

at aflægge årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk. 2, hvis
1) en af virksomhedens interessenter henholdsvis komplementarer har hjemsted her i landet og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditsel-

skabet og herunder lader den revidere og offentliggøre efter reglerne i denne lov sammen med sin 
egen årsrapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrapporter.
Stk. 3. Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, i hvilket ingen 

interessent eller komplementar har hjemsted her i landet, kan undlade selv at aflægge årsrapport og i 
stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk. 3, hvis
1) en interessent henholdsvis en komplementar henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land, og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditsel-

skabet og herunder lader den revidere og offentliggøre i overensstemmelse med den i nr. 1 omtalte 
lovgivning sammen med sin egen årsrapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrap-
porter.
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Stk. 4. Interessentskaber og kommanditselskaber, der anvender undtagelserne i stk. 2 og 3, skal 
efter anmodning oplyse enhver om navn, CVR-nummer eller registreringsnummer samt hjemsted for 
den virksomhed, der har aflagt årsrapporten.

Stk. 5. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for interessent- og kommanditselskaber, som har kapitalan-
dele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/
EØS-land.

Undtagelse for dattervirksomheder uden aktivitet 

§ 6 . En dattervirksomhed, der i regnskabsåret ikke har haft aktivitet, kan undlade at aflægge årsrap-
port for dette år og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk. 4, hvis 
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt 

af en modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirk-

somhed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med 
senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmå-
den for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forplig-
telser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport 
for et senere regnskabsår og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 
og

6) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden har undladt at aflægge 
årsrapport under henvisning til denne paragraf.
Stk. 2. En virksomhed anses for at være uden aktivitet i regnskabsåret, hvis den ikke udøver erhvervs-

drivende aktiviteter direkte eller indirekte, ikke besidder kapitalandele i en anden virksomhed og ikke 
har påtaget sig risici.

Regnskabsklasser 

§ 7 . Reglerne i denne lov for udarbejdelse af årsrapporter opdeles i regnskabsklasserne A, B, C og D, 
jf. afsnit II-V. Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, gælder nedenstå-
ende:
1) Virksomheder omfattet af loven, som ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, men 

som frivilligt aflægger årsrapport, jf. § 3, stk. 2, skal i det mindste følge reglerne for regnskabs-
klasse A i afsnit II.

2)  Små virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal i det mindste følge 
reglerne for regnskabsklasse B i afsnit III.

3) Mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal i 
det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C i afsnit IV.
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4) Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre 
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og som har pligt til at 
aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i 
afsnit V, jf. dog § 7 a.
Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, anvendes følgende 

størrelsesgrænser:
1) Små virksomheder: Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetids-

punktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
a) En balancesum på 44 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

2) Mellemstore virksomheder: Virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden 
følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
a) En balancesum på 156 mio. kr.,
b) en nettoomsætning på 313 mio. kr. og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

3) Store virksomheder: Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder.
Stk. 3. Ved beregning af størrelserne i stk. 2 gælder følgende:

1) Balancesummen er summen af alle aktivposter.
2) Nettoomsætningen er defineret i bilag 1, C, nr. 13. Er et regnskabsår kortere eller længere end 12 

måneder, forhøjes eller formindskes nettoomsætningen forholdsmæssigt, således at der opnås et 
beløb svarende til beløbet for en periode på 12 måneder.

3) Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede beregnes så vidt muligt efter de regler, der er fast-
sat i medfør af § 143 i selskabsloven.
Stk. 4. Virksomheder, hvis finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed mindst 

svarer til nettoomsætningen, jf. bilag 1, C, nr. 13, skal ved beregningen af størrelsesgrænserne i stk. 
2 anvende nettoomsætningen med tillæg af finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksom-
hed. Som indtægter af investeringsvirksomhed anses positive værdireguleringer omfattet af § 38, 
stk. 1, og realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme.

Stk. 5. Uanset stk. 1 skal modervirksomheder for koncerner, der efter § 109 skal aflægge koncern-
regnskab, i deres årsrapport i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C, medmindre de i det 
mindste skal følge regnskabsklasse D i henhold til stk. 1, nr. 4. Undlader en modervirksomhed at aflægge 
koncernregnskab i henhold til §§ 111 eller 112, kan modervirksomheden dog i sin årsrapport følge reg-
lerne for regnskabsklasse B, hvis den opfylder betingelserne i stk. 2, nr. 1.

Stk. 6. I stedet for at følge reglerne i det afsnit, som virksomheden i det mindste skal følge i hen-
hold til stk. 1 og 5, kan virksomheden vælge systematisk og konsekvent at følge alle eller nogle af reg-
lerne i et eller flere efterfølgende afsnit (regnskabsklasser).

Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber 

§ 7 a . Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, 
som er datterselskaber af statslige aktieselskaber.
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Kapitel 2  
Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten

§ 8 . Virksomhedens ledelse, jf. bilag 1, A, nr. 6, skal aflægge årsrapport for virksomheden.
Stk. 2. Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten udar-

bejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter 
eller aftale. Ved udarbejdelsen skal de endvidere iagttage de for virksomheden gældende standarder, 
jf. §§ 136 og 137. Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten, hvis revision er kræ-
vet, kan revideres og godkendes i tide. Hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar 
for, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for de i loven fastsatte frister.

§ 9 . Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer under-
skrive den og datere underskriften. De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, 
jf. dog § 9 a, hvori de erklærer,
1) hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders 

krav samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
2) hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhe-

dens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.
Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, jf. § 153 c, bortfalder kravet i stk. 1 om, at underskrif-

ten og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn 
skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen.

Stk. 3. I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, og for statslige aktieselskaber skal ledelsen erklære, hvorvidt ledelses-
beretningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udar-
bejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhe-
dens finansielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, som er omfattet af 
koncernregnskabet. Ledelsen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en 
beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis der er udarbej-
det koncernregnskab, koncernen står over for. I ledelsespåtegningen for disse virksomheder skal navn 
og funktion i forhold til virksomheden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer anfø-
res.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumen-
ter, som er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr. 
enhed udgør mindst 100.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer 
til mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Stk. 3 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. december 2010, hvis den pålydende 
værdi pr. enhed er mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen 
svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro. 1. pkt. 
finder anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid.

Stk. 6. Er årsregnskabet ikke revideret, jf. § 135, stk. 1, 3. pkt., skal medlemmerne af de ansvar-
lige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne her-
for.

Stk. 7. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af de 
ansvarlige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende 
redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.
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§ 9 a . Består virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun af ét medlem på tidspunktet for årsrappor-
tens godkendelse, kan virksomheden undlade at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, med-
mindre virksomheden er omfattet af regnskabsklasse D. Virksomhedens indberetning af årsrapporten 
til Erhvervsstyrelsen i styrelsens digitale indberetningsløsning anses da som dokumentation for, at 
ledelsesmedlemmet har godkendt årsrapporten.

Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf. stk. 1, skal de i § 9, stk. 6 
og 7, omhandlede erklæringer gives i ledelsesberetningen.

§ 10 . Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, 
at den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive 
årsrapporten. Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgø-
rende begrundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen.

Kapitel 2 a 

Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår

§ 10 a . Hvis årsregnskabet er revideret, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf. § 9, oplyses, 
hvis generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betin-
gelserne i § 135, stk. 1, 3. pkt., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regn-
skabsår ikke skal revideres.

Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf. § 9 a, stk. 1, skal de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger gives i ledelsesberetningen.

Kapitel 3 
Grundlæggende krav til årsrapporten

Retvisende billede 

§ 11 . Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens 
og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal inde-
holde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Stk. 2. Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende 
billede som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet, henholdsvis koncern-
regnskabet.

Stk. 3. Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lov i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, 
1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes. En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i 
noterne, hvor den skal begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, 
herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på virksomhedens henholds-
vis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Stk. 4. Kravene i stk. 1-3 gælder tilsvarende, når der anvendes standarder, der er udstedt inden for 
rammerne af denne lov, jf. § 136.

Kvalitetskrav 

§ 12 . For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesbe-
retningen kan indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 11, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.
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Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomi-
ske beslutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af 
en årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kun-
der, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhandlede 
beslutninger vedrører
1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,
2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og
3) fordeling af virksomhedens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante 
for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regn-
skabsbrugerne normalt forventer.

Grundlæggende forudsætninger 

§ 13 . Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:
1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).
2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans).
3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). 

Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.
4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke 

antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning 
og måling tilpasses med denne afvikling.

5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn 
være underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om årsregnska-
bet udviser over- eller underskud.

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tids-
punktet for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (kon-
sistens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de 
enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår 
(formel kontinuitet).
Stk. 2. Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og måle-

grundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring 
kan dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller, hvis ændringen er nødvendig for 
at overholde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i hen-
hold til lov eller ved nye standarder efter § 136. § 11, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 14 . Supplerende beretninger om f.eks. virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, 
miljøforhold samt etiske målsætning og opfølgning herpå skal give en retvisende redegørelse inden for 
rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger. De skal opfylde kvalitets-
kravene i § 12, stk. 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forud-
sætninger i § 13, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beret-
ningerne er udarbejdet.
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§ 15 . Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der altid skal begynde og slutte på en bestemt dato i 
året. Næste regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs balancedato.

Stk. 2. Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog 
højst 18 måneder.

Stk. 3. Ændres regnskabsåret, må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder. Omlægnings-
perioden kan dog omfatte op til 18 måneder, hvis det er nødvendigt at ændre regnskabsår for at opnå 
samme regnskabsår i flere virksomheder i tilfælde af
1) etablering af koncernforhold,
2) etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed eller
3) fusion.
Anvendelse af den i 2. pkt. anførte omlægningsperiode på op til 18 måneder forudsætter, at etablerin-
gen af det omhandlede forhold er sket inden for omlægningsperioden, medmindre det ikke har været 
muligt for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af forhold, som er 
ude af virksomhedens kontrol.

Stk. 4. Beslutning om omlægning af regnskabsår skal være truffet i så god tid, at anmeldelse herom 
kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af 
det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. For 
statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU-/EØS-land, er fristen dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 
2. pkt., nægtes registrering.

Stk. 5. Modervirksomheder og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomhederne har samme 
regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude 
af modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol.

§ 16 . Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i 
euro. Virksomheden kan dog vælge i stedet at anføre beløbene i en anden fremmed valuta, der er rele-
vant for virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern.

Kapitel 4  
Rækkefølge m.v. af årsrapportens bestanddele

§ 17 . Årsrapporten skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele, jf. §§ 18, 22, 
78 og 102, samt tilsvarende bestanddele for koncernregnskaber. Redegørelsen for anvendt regnskabs-
praksis placeres samlet eller opdeles og medtages i de relevante noter på en systematisk og konse-
kvent måde. 

Stk. 2. Ledelsesberetningen for modervirksomheden og koncernen kan sammendrages, hvis de 
oplysninger, der er forskellige for modervirksomheden og koncernen, fremgår hver for sig af den sam-
lede beretning.

Stk. 3. Supplerende beretninger, der knyttes til årsrapporten, skal placeres særskilt i denne efter 
de lovpligtige bestanddele.
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Afsnit II  
Regnskabsklasse A

Kapitel 5  
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser 

§ 18 . En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i det mindste 
udarbejde en årsrapport bestående af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herun-
der redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påteg-
ning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen henholdsvis erklæringen indgå i denne. Reglerne 
i §§ 11-17 finder anvendelse.

Klassifikation og opstilling 

§ 19 . Virksomheden skal medtage de aktiver og forpligtelser, der skal indregnes for regnskabsklas-
sen, samt egenkapitalen i en åbningsbalance pr. tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter. Hvor 
intet andet er bestemt i lovgivningen, anses virksomhedens aktiviteter for påbegyndt på tidspunktet 
for stiftelsen eller det tidligere tidspunkt, hvor en erhvervsmæssig aktivitet skal henregnes til virksom-
heden.

Stk. 2. Aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen skal måles efter enten overtagelsesmetoden eller 
sammenlægningsmetoden, jf. §§ 122 og 123. Den valgte metode skal anvendes systematisk og kon-
sekvent for alle aktiver og forpligtelser.

Stk. 3. Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes 
omfang. Balancen skal i det mindste vise de i bilag 2, skema 1, opregnede, relevante hovedposter og 
romertalsposter. Opstillingerne skal i øvrigt vise de poster, der er nødvendige for at vise virksomheds-
deltagernes indskud og andel i overskud eller underskud.

Stk. 4. Indregner en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, aktiver og forplig-
telser samt indtægter og omkostninger, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse 
klassificeres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balancen og 
resultatopgørelsen.

Indregning og måling 

§ 20 . Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles 
systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hen-
syntagen til virksomhedens art og omfang.

Stk. 2. En virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, kan undlade at indregne de 
af indehaverens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, som ikke vedrører de erhvervs-
mæssige aktiviteter.

Oplysninger 

§ 21 . Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), 
der er anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele.
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Stk. 2. Virksomheden skal særskilt oplyse
1) eventualforpligtelser,
2) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
3) renter af indskud på egenkapitalen,
4) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
5) hvorledes underskud er dækket, og
6) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde.

Stk. 3. En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, 
og hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller 
pantsætninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold.

Afsnit III  
Regnskabsklasse B

Kapitel 6  
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser 

§ 22 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det 
mindste består af en ledelsespåtegning, jf. dog § 9 a, stk. 1, balance, resultatopgørelse, noter, jf. dog 
§ 22 b, stk. 1, og en ledelsesberetning. Har en godkendt revisor afgivet en revisionspåtegning eller 
anden erklæring til årsrapporten, jf. §§ 135 og 135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå 
i årsrapporten. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 22 a, 22 b og 23-77 finder anvendelse, 
jf. dog § 137.

Stk. 2. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan 
modervirksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning.

Stk. 3. Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A, aflægger årsrap-
port efter reglerne i regnskabsklasse B, kan virksomheden benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af aktiver, der efter reglerne i regnskabsklasse A ikke skulle indregnes eller skulle 

indregnes til et andet målegrundlag end i regnskabsklasse B, kan aktivets værdi på det forrige års 
balancedag anses for kostpris. Forrige års indregningsmetode og målegrundlag for aktivet skal 
oplyses i noterne.

2) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, 
kan sammenligningstal efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgøres efter de hid-
til anvendte metoder.
Stk. 4. Første gang en virksomhed ikke længere anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, 

kan virksomheden for de poster i resultatopgørelsen, som påvirkes af, at § 37 finder anvendelse, opgøre 
sammenligningstal for resultatopgørelsen efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, efter 
den hidtil anvendte metode.
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Undtagelse for mikrovirksomheder 

§ 22 a . Mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i § 22 b, jf. dog stk. 3. Ved mikrovirksomhe-
der forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regn-
skabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 2.700.000 kr.
2) En nettoomsætning på 5.400.000 kr.
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

Stk. 2. Ved beregning af størrelsesgrænserne i stk. 1 finder § 7, stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Uanset at størrelsesgrænserne i stk. 1 er opfyldt, kan undtagelserne i § 22 b ikke anvendes 

af følgende virksomheder:
1) Virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig ind-

flydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse.
2) Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdipapirer og 

fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade 
deres selskabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver.

3) Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr. 2, som har fast kapital, såfremt 
de forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er 
udstedt af disse investeringsvirksomheder.

4) Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede 
aftaler om afledte finansielle instrumenter.

§ 22 b . Mikrovirksomheder, jf. § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give føl-
gende oplysninger i noterne:
1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53.
2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. § 63.
3) Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2.
4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68.

Stk. 2. En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk. 1, skal oplyse dette i 
noterne.

Stk. 3. § 11, stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagel-
sesmulighederne i stk. 1 er anvendt.

Stk. 4. §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagel-
serne i stk. 1.

Klassifikation og opstilling 

Generelle bestemmelser 

§ 23 . Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2, 
skema 1 eller 2 og skema 3 eller 4.

Stk. 2. Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne. Poster, der 
er betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv.), kan opdeles. Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres ind-
hold ikke er dækket af en eksisterende post, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskuelighe-
den, jf. dog stk. 6.
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Stk. 4. Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens særlige 
karakter gør det påkrævet, jf. dog stk. 6.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis der er behov 
herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lovens regler om tilpas-
ning af skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller internationale standarder.

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige skema-
erne for balance og resultatopgørelse i henhold til stk. 2, 2. og 3. pkt., og stk. 3 og 4, i det omfang dette 
er nødvendigt, for at årsrapporter m.v. kan indberettes digitalt.

§ 24 . Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående 
regnskabsår. Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte 
tilpasses. Virksomheden kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammen-
lignelighed skyldes ændringer i virksomhedens aktiviteter.

Stk. 2. Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, 
hvis det foregående årsregnskab indeholder en sådan post.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, i det omfang sammenlignings-
tal er foreskrevet i denne lov.

Balancen 

§ 25 . Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtel-
ser, og egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse aktiver og forpligtelser. Ved passiver forstås 
summen af egenkapital og indregnede forpligtelser.

§ 26 . Tilgodehavender under omsætningsaktiver, der forfalder til betaling mere end et år efter regn-
skabsårets udløb, anses som langfristede. De skal klassificeres særskilt for hver arabertalspost, med-
mindre tilsvarende oplysninger gives i noterne.

Stk. 2. Forpligtelser, der forfalder til betaling inden for et år efter regnskabsårets udløb, er kortfri-
stede. Andre forpligtelser er langfristede. Forpligtelserne skal klassificeres i overensstemmelse med 
disse kriterier for hver arabertalspost, medmindre tilsvarende oplysninger gives i noterne.

§ 27 . Omkostninger, der er afholdt senest på balancedagen, men som vedrører de efterfølgende år, 
skal klassificeres som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver. Indtægter, der vedrører 
regnskabsåret, men som først forfalder til betaling efter balancedagen, skal klassificeres som tilgode-
havender.

Stk. 2. Betalinger, der er indgået senest på balancedagen, men som vedrører indtægter i de efter-
følgende år, skal klassificeres som periodeafgrænsningsposter under forpligtelser. Omkostninger, der 
vedrører regnskabsåret, men som først vil blive betalt i de efterfølgende år, skal klassificeres som gælds-
forpligtelser.

Resultatopgørelsen 

§ 28 . Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger.

§ 29 . Under posten »Produktionsomkostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse indregnes 
de omkostninger, der i produktionen er medgået for at opnå omsætningen.
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Stk. 2. I posterne »Produktionsomkostninger«, »Distributionsomkostninger« og »Administrations-
omkostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse medregnes af- og nedskrivninger på aktiver 
samt personaleomkostninger, som er knyttet til de nævnte funktioner.

§ 30 . (Ophævet)

§ 31 . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af 
underskud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå 
som en særlig post i egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf. bilag 2, skema 1 
eller 2.

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette fremgå sær-
skilt af resultatdisponeringen. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabs-
årets udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen.

§ 32 . Virksomheden kan sammendrage følgende poster og i stedet indføre en post benævnt »Brutto-
fortjeneste« eller »Bruttotab«:
1) Posterne nr. 1-5 i bilag 2, skema 3, og
2) posterne nr. 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4.

Stk. 2. § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk. 1.
Stk. 3. Det første år virksomheden ikke længere benytter stk. 1, kan sammenligningstal, jf. § 24, 

for de omhandlede poster undlades.
Stk. 4. § 138, stk. 6, finder anvendelse, når en virksomhed benytter muligheden i stk. 1.

Kapitel 7  
Indregning og måling

Generelle bestemmelser 

§ 33 . Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. Uanset definitionen på aktiver i bilag l, C, 
nr. 1, kan virksomheden dog undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden. Virksomhe-
den kan endvidere undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf følgende imma-
terielle rettigheder såsom patenter og lignende rettigheder. Virksomheden kan ikke indregne andre 
internt oparbejdede immaterielle aktiver.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan eventualaktiver først indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at de 
vil resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden.

Stk. 3. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Undlader virksomheden i 
medfør af stk. 1, 2. pkt., at indregne aktiver, kan de tilhørende forpligtelser ligeledes ikke indregnes 
uanset definitionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr. 7.

Stk. 4. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, 
herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbej-
des, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen.

§ 34 . (Ophævet)

§ 35 . (Ophævet)
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§ 35 a . Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden 
økonomisk bistand i henhold til § 206, stk. 2, § 210 og § 214, stk. 1, i selskabsloven, skal omklassifi-
cere et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand fra posten ”Overført 
overskud” eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte, til posten ”Reserve for 
udlån og sikkerhedsstillelse”. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller 
formindskes på anden måde. Reserven skal dog formindskes eller opløses, i det omfang lånet, sikker-
hedsstillelsen eller den økonomiske bistand nedbringes eller bringes til ophør.

Stk. 2. Sikkerhedsstillelse, som er foretaget i strid med §§ 206 og 210 i selskabsloven, er omfattet 
af stk. 1, hvis sikkerhedsstillelsen er bindende for selskabet, jf. § 215, stk. 3, i selskabsloven.

§ 35 b . Aktie- og anpartsselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital og en eventuel overkurs 
ikke er fuldt indbetalt, skal indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs som 
et tilgodehavende, jf. definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, jf. stk. 2.

Stk. 2. Virksomheden skal omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital og 
overkurs fra posten »Overført overskud« eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egen-
kapitalen, til posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs«. Denne reserve kan 
ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde. Reserven skal dog 
opløses eller formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen indbetales til virksomhe-
den.

§ 35 c . (Ophævet)

§ 36 . Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første 
indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet 
følger af denne lov.

Stk. 2. Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende anvendelse.

§ 37 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf. dog stk. 2, 
samt de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instru-
menter, til dagsværdi. Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver 
eller forpligtelser på et aktivt marked. Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres for aktiverne 
eller forpligtelserne, måles de ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte 
bestanddele eller ud fra markedets salgsværdier på lignende aktiver eller forpligtelser. Eksisterer der 
heller ikke et aktivt marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnær-
met salgsværdi ved hjælp af den for aktivet eller forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan 
beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker. Kan en tilnær-
met salgsværdi ikke beregnes, skal aktivet eller forpligtelsen måles til kostpris.

Stk. 2. Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere følgende til amortiseret kost-
pris:
1) Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke 

indgår i en handelsbeholdning,
2) øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, 

samt
3) finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på
1) kapitalandele i dattervirksomheder,
2) kapitalandele i fællesledede og associerede virksomheder,
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3) egne kapitalandele,
4) egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden,
5) kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomheds-

sammenslutning,
6) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle 

instrumenter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som
a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg 

eller anvendelse,
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, og

7) andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overens-
stemmelse med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles anderledes end andre 
finansielle instrumenter.
Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan virksomheden undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til han-

del på et aktivt marked, til dagsværdi.
Stk. 5. Uanset stk. 1-4 kan virksomheden indregne og måle finansielle aktiver og forpligtelser i over-

ensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen 
i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 
2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, og efterfølgende ændringer, som vedta-
ges af Europa-Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte forordning. Anvender virksomhe-
den denne mulighed, skal der gives de oplysninger om finansielle aktiver og forpligtelser, som er kræ-
vet i de nævnte standarder.

§ 37 a . Aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan måles til dagsværdi, når de er effektivt sik-
ret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk. 1, skal måles til dagsværdi.

§ 38 . Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.
Stk. 2. Virksomheder, der omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forar-

bejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løbende regulere 
disse aktiver til dagsværdi.

Stk. 3. § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.

§ 39 . Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed anven-
des balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser. For andre poster i balancen og for 
transaktioner benyttes transaktionsdagens valutakurs. For aktiver og forpligtelser, som er op- eller 
nedskrevet henholdsvis op- eller nedreguleret, anvendes dog valutakursen på tidspunktet for omvur-
deringen.

Stk. 2. Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, ikke løbende indreg-
net i virksomhedens pengestrømme, skal omregning af balanceposter ske til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve.

Stk. 3. Vedrører omregningen efter stk. 1 en monetær post, som er en del af virksomhedens net-
toinvestering i udenlandske enheder, skal forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdi-
reserve.
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Anlægsaktiver 

§ 40 . Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffel-
sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det 
fremstillede aktiv. Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte 
kan henføres til det pågældende anlægsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden. Her-
udover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillings-
perioden, indregnes i kostprisen.

§ 41 . Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i datter-
virksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle anlægsaktiver kan dog alene 
opskrives, hvis de handles på et aktivt marked.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder anvendelse, dog således at genanskaffelses-
værdi eller nettorealisationsværdi kan anvendes, hvis en tilnærmet salgspris ikke kan opnås.

Stk. 3. Et beløb svarende til opskrivningen skal indregnes direkte i posten »Reserve for opskriv-
ning« under egenkapitalen. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller for-
mindskes på anden måde, jf. dog næste punktum. Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang 
de opskrevne aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi, jf. § 42,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf. § 47,
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf. § 52, eller
5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger.

§ 42 . Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37, 37 a eller 38, skal nedskri-
ves til en lavere genindvindingsværdi.

Stk. 2. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne 
vurderes samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en 
pålidelig genindvindingsværdi. En nedskrivning af en sådan gruppe af aktiver fordeles systematisk på 
de enkelte aktiver.

Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består. Nedskrivning på goodwill kan dog ikke tilbageføres.

§ 43 . Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med 
begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af akti-
verne over deres brugstid. Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør 
af § 38.

Stk. 2. Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afslut-
tet brugstid.

Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden 
for goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år.

§ 43 a . Virksomheden kan indregne kapitalandele i kapitalinteresser, dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder til nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi. Virksomheden skal i så 
fald anvende indre værdi på alle kapitalinteresser, dattervirksomheder eller på alle associerede virk-
somheder eller på alle kategorier af virksomheder i henhold til bestemmelserne i stk. 2-5, jf. dog stk. 6.
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Stk. 2. Virksomheden skal indregne og måle den regnskabsmæssige indre værdi efter sin egen regn-
skabspraksis.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 119-121 om koncernregnskaber finder tilsvarende anvendelse, dog 
således at elimineringer i forhold til kapitalinteresser og associerede virksomheder alene gælder for-
holdsmæssigt ud fra ejerandelen og i det omfang, de nødvendige oplysninger er kendte eller tilgænge-
lige. § 116, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Udarbejder en dattervirksomhed et koncernregnskab, 
anvendes dette som grundlag. Optager dattervirksomheden sine kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi, kan disse værdier anvendes som grund-
lag.

Stk. 4. Virksomheden skal op- eller nedskrive værdien af kapitalandelene med kapitalinteresser-
nes, dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og eventuelle bevægelser i deres 
regnskabsmæssige indre værdi, der ikke indgår i deres resultat. Kapitalinteressernes, dattervirksom-
hedernes og de associerede virksomheders resultat og bevægelser i regnskabsmæssig indre værdi, der 
ikke indgår i deres resultat, indregnes forholdsmæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene.

Stk. 5. Et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning, jf. stk. 4, skal indregnes i posten »Reserve 
for nettoopskrivning efter indre værdis metode« under egenkapitalen. Reserven kan ikke indregnes 
med et negativt beløb. Denne reserve kan elimineres med virksomhedens underskud, men kan ikke for-
mindskes på anden måde. Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne kapi-
talandele
1) realiseres eller
2) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf. § 52, stk. 1.

Stk. 6. En virksomhed kan undlade at anvende indre værdis metode for kapitalandele i en datter-
virksomhed, der er omfattet af § 114, stk. 2, nr. 1-3, eller i en kapitalinteresse eller en associeret virk-
somhed, hvis de nødvendige oplysninger ikke er kendte. I så fald måles kapitalandelene til kostpris, jf. 
§ 36. Kapitalandele i virksomheder omfattet af § 114, stk. 2, nr. 3, kan dog måles til dagsværdi efter 
§ 37, stk. 1, 2.-5. pkt. Endvidere kan regulering for en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed 
efter stk. 4 ske på basis af det seneste årsregnskab for kapitalinteressen eller den associerede virksom-
hed, selv om denne har et regnskabsår, der afviger fra virksomhedens.

Omsætningsaktiver 

§ 44 . Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaf-
felsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv.

Stk. 2. Kostprisen for omsætningsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte 
kan henføres til det pågældende omsætningsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperio-
den. Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører 
fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen.

Stk. 3. Distributionsomkostninger må ikke indregnes i kostprisen, jf. stk. 1 og 2.

§ 45 . Kostprisen for varebeholdninger kan beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser, »først 
ind-først ud« (FIFO) metoden eller en anden lignende metode, som afspejler værdien af den fysiske 
varebeholdning på balancedagen.

§ 46 . Omsætningsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal nedskrives til 
en lavere nettorealisationsværdi.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består.
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Hensatte forpligtelser 

§ 47 . Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i 
balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes udskudt skat, garan-
tiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden. Hensatte forpligtelser til omstruk-
turering skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering og processen med at gen-
nemføre omstruktureringen er påbegyndt.

Stk. 2. Hensatte forpligtelser, som ikke vedrører indkomstskatter, kan måles til kapitalværdi.

§ 48 . (Ophævet)

Resultatopgørelsen 

§ 49 . I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes. Virksomheden kan dog 
undlade at indregne indtægter i takt med arbejdernes udførelse efter produktionsmetoden. Indtægter 
efter § 37, stk. 1 og 2, § 37 a samt § 38, stk. 1 og 2, anses altid for indtjent. I resultatopgørelsen ind-
regnes ligeledes
1) resultatandele, der hidrører fra kapitalinteresser, dattervirksomheder henholdsvis associerede 

virksomheder, der måles til indre værdi, jf. § 43 a, som særskilte poster,
2) alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, nedreguleringer og hensættelser af 

forpligtelser, og
3) tilbageførsler af beløb, der har været indregnet i resultatopgørelsen som følge af ændret regn-

skabsmæssigt skøn, jf. § 52, stk. 1.
Stk. 2. Beløb, der opstår som følge af nedenstående, må ikke indregnes i resultatopgørelsen, men 

skal indregnes direkte på egenkapitalen:
1) Opskrivning efter § 41, tilbageførsel af en sådan opskrivning og omklassifikation af beløb til hen-

satte forpligtelser, som hidrører fra en sådan opskrivning,
2) indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele,
3) indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden vælger at 

henføre til at sikre værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage 
eller påtage sig, og tilbageførsel af sådanne beløb,

4) forskelsbeløb, der er opstået ved omregning af balanceposter i aktiviteter, der ikke løbende er ind-
regnet i virksomhedens pengestrømme, jf. § 39, stk. 2, og forskelsbeløb, der vedrører virksomhe-
dens nettoinvestering i udenlandske enheder. jf. § 39, stk. 3,

5) ændring af metoder og grundlag for indregning henholdsvis måling samt af den anvendte mone-
tære enhed, jf. § 13, stk. 2,

6) tilbageførsel på grund af væsentlige fejl, jf. § 52, stk. 2, og
7) aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørelsen af pensionsforpligtelsen.

Stk. 3. Indtægter og omkostninger, der i henhold til stk. 2, nr. 3 og 4, indregnes direkte på egenka-
pitalen, skal indregnes i en dagsværdireserve, som opløses, når de indregnede beløb realiseres eller 
tilbageføres.

Stk. 4. Indskud, udlodning og uddeling, der sker som led i kapitalfremskaffelse, tilbageførsel af ind-
skudt kapital henholdsvis fordeling af overskud til virksomhedsdeltagerne, må ikke indregnes i resul-
tatopgørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen.

Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse på uddelinger til andre end ejerne, når 
uddelingen sker i henhold til virksomhedens vedtægt.
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§ 50 . Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sik-
ret af andre aktiver og forpligtelser, kan uanset forbudet mod modregning i § 13, stk. 1, nr. 8, modreg-
nes med indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne.

Stk. 2. Bruttoværdien af de modregnede beløb skal oplyses i noterne.

Ændring af regnskabspraksis 

§ 51 . Ændrer virksomheden regnskabspraksis, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, 
ændres i overensstemmelse med den nye praksis ved indregning af effekten af ændringen direkte på 
egenkapitalen primo regnskabsåret. Sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye 
praksis.

Stk. 2. Ændrer virksomheden regnskabspraksis for at kunne opskrive aktiver efter § 41, stk. 1, skal 
der ske indregning direkte på egenkapitalen. Opskrivninger skal behandles efter § 41, stk. 3. Sammen-
ligningstal skal ikke tilpasses.

Stk. 3. For virksomheder, som tidligere har aflagt årsrapport efter et andet regelsæt end denne lov, 
kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler, der fraviger stk. 1 og 2, i det omfang det er nødvendigt for at 
lette overgangen til anvendelse af denne lov.

Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl 

§ 52 . Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabs-
mæssigt skøn, skal indvirkningen af ændringen behandles på tilsvarende måde som det oprindelige 
skøn. Afskrivninger, der er foretaget i tidligere år, kan ikke tilbageføres.

Stk. 2. Indeholder årsregnskabet vedrørende tidligere regnskabsår væsentlige fejl, skal den beløbs-
mæssige effekt af korrektionen indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammen-
ligningstallene for tidligere år skal tilpasses.

§ 52 a . Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørel-
sen og balancen, de vedrører.

Kapitel 8  
Oplysninger

Noteoplysninger  
 

Anvendt regnskabspraksis 

§ 53 . Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er 
anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Endvidere skal det fremgå, 
hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. Anføres beløbene i en anden valuta 
end danske kroner eller euro, jf. § 16, 2. pkt., skal der gives oplysning om kursen på den anførte valuta 
pr. balancedagen i forhold til danske kroner og den tilsvarende valutakurs pr. det foregående regnskabs-
års balancedag.

Stk. 2. Af redegørelsen skal for de relevante poster i det mindste fremgå:
1) Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, herunder om, hvorvidt renter 

indregnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivnin-
ger samt op- og nedreguleringer. Herunder skal nævnes:
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a) De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien, 
når aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på 
grundlag af observationer på et aktivt marked.

b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægs-
aktiver. Afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes.

c) Metoder for indregning og måling af nettoomsætning, uanset om virksomheden undlader at 
oplyse nettoomsætningen, jf. § 32.

2) Metoderne for omregning fra fremmede valutaer til den valgte monetære enhed.
3) Metoderne efter § 50 for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt metoderne for sikring 

af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage henholdsvis påtage sig.
4) Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved virksomhedssammenslutninger.
5) Andelsvirksomheders behandling af efterbetaling fra og tilbagebetaling til andelshavere.

§ 54 . Ændres regnskabsmæssige skøn, jf. § 52, skal de ændrede skøn forklares, ligesom den beløbs-
mæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet så vidt muligt skal oply-
ses. Tilsvarende gælder, hvis indregning og måling af aktiver og forpligtelser ændres som følge af 
væsentlige fejl.

§ 55 . Er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret i løbet af regnskabsåret, skal der 
gives oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år for år. Oplysningerne kan dog 
undlades, hvis sammenligningstallene for balancen og resultatopgørelsen tilpasses de i regnskabsåret 
skete ændringer.

Stk. 2. Kan beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke sammenlignes, eller er beløbene til-
passet, skal den manglende sammenlignelighed henholdsvis den foretagne tilpasning anføres samt 
begrundes konkret og fyldestgørende.

Egenkapital 

§ 55 a . Virksomheden skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf. § 49, 
stk. 3, i løbet af regnskabsåret.

§ 56 . (Ophævet)

Aktiver 

§ 57 . (Ophævet)

§ 58 . Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, 
skal følgende oplyses:
1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter 

§ 41, stk. 1, ikke havde været foretaget.
2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:

a) Størrelsen primo regnskabsåret,
b) tilgang i løbet af regnskabsåret,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,
d) årets afskrivninger,
e) afgang i løbet af regnskabsåret og
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f) størrelsen ultimo regnskabsåret.
3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf. 

nr. 2.

§ 58 a . For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, jf. §§ 37-38, skal oply-
ses 
1) dagsværdien ultimo regnskabsåret, 
2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og 
3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, under egenkapitalen. 

Stk. 2. Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf. §§ 37-38, og måles dagsværdien ikke på 
grundlag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som 
er anvendt ved beregningen.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver eller for-
pligtelser, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis kategorien og grup-
pen af aktiver eller forpligtelser ikke afviger væsentligt indbyrdes.

§ 58 b . For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf. § 37, stk. 1, skal der 
oplyses om omfanget og karakteren af instrumenterne samt væsentlige betingelser, som kan få betyd-
ning for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter.

§ 58 c . Virksomheden skal oplyse om de positive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved før-
ste indregning af kapitalandele efter § 43 a. Forskelsbeløbene beregnes efter § 121, jf. §§ 122 og 123.

§ 59 . Indregner virksomheden renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal årets ind-
regnede rentebeløb oplyses for hver post.

§ 60 . Har virksomheden valgt at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, skal det oplyses, 
hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet.

§ 61 . (Ophævet)

§ 62 . Andelsvirksomheder skal angive den samlede efterbetaling fra eller tilbagebetaling til andelsha-
verne.

Forpligtelser og eventualforpligtelser 

§ 63 . Der skal oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 
5 år efter balancetidspunktet.

§ 64 . Virksomheden skal oplyse om den samlede størrelse af sine eventualforpligtelser, herunder lea-
sing-, kautions- og garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balan-
cen.

Stk. 2. Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive 
det samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser og angive den regnskabsmæssige værdi 
af henholdsvis de pantsatte aktiver og de aktiver, der er stillet sikkerhed i.
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Stk. 3. Forpligtelser som nævnt i stk. 1 og pantsætninger og sikkerhedsstillelser som nævnt i stk. 
2 over for henholdsvis tilknyttede og associerede virksomheder skal oplyses særskilt.

§ 65 . (Ophævet)

Klassifikation 

§ 66 . Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskueligheden, skal anføres særskilt 
i noterne. De tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår skal anføres.

§ 67 . Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i skemaerne, jf. bilag 2, skema 1 eller 2, skal 
dets forbindelse med andre poster oplyses i noterne eller i tilknytning til posterne.

Resultatopgørelsen 

§ 67 a . Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som 
er særlige på grund af deres størrelse eller art. Der skal herunder gives oplysning om årets
1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver.

Nærtstående parter m.v. 

§ 68 . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret.

§ 69 . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal give de i § 98 b nævnte oplys-
ninger.

Stk. 2. Er fonden modervirksomhed i en koncern, som i henhold til §§ 110 og 111 undlader at udar-
bejde koncernregnskab, skal der i årsregnskabet tillige gives oplysning om det samlede vederlag m.v., 
medlemmer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem i andre virksomheder i 
koncernen. Det samme er tilfældet, hvis fonden i henhold til § 114, stk. 2, nr. 4, udeholdes af konsoli-
deringen i koncernregnskabet.

Stk. 3. Har der fundet transaktioner sted mellem fonden og dens nærtstående parter, jf. § 98 c, 
stk. 2, skal fonden i årsregnskabet oplyse om arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående par-
ter og give de informationer om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forstå-
else af forholdets mulige påvirkning af årsregnskabet. Oplysningerne skal som minimum omfatte:
1) Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse.
2) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelser for disse.
3) Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede nedskriv-

ning på eksisterende tilgodehavender.
Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte yderligere regler om, at oplysninger også skal gives for 

andre vederlag eller honorarer, som et medlem af ledelsen, en administrator eller andre modtager for 
rådgivning eller administration el.lign. for fonden, samt om offentliggørelsesmåden.

§ 70 . Er en erhvervsdrivende fond ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale knyttet til en erhvervs-
drivende virksomhed eller en anden fond, skal der redegøres herfor.



Årsregnskabsloven

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 885

§ 71 . Virksomheden skal oplyse navn på og hjemsted for den modervirksomhed, der udarbejder kon-
cernregnskab for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed.

§ 72 . (Ophævet)

§ 73 . Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive 
summen af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori. For hver kategori skal angives de 
væsentligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året. Herudover skal for hver 
kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvis 
afkald, på indregnede beløb. Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte per-
sonkreds.

§ 74 . (Ophævet)

§ 75 . (Ophævet)

§ 76 . (Ophævet)

Ledelsesberetningen 

§ 76 a . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og
2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

§ 77 . Ejer en virksomhed egne kapitalandele, skal den oplyse
1) antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi 

med angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af 
virksomhedskapitalen,

2) antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bogførte pariværdi 
med angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af 
virksomhedskapitalen, der er henholdsvis erhvervet og afhændet i regnskabsåret, og størrelsen af 
den samlede henholdsvis købesum og salgssum og

3) årsager til erhvervelser af egne kapitalandele i regnskabsåret.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed.

§ 77 a . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegø-
relse for god fondsledelse, jf. § 60 i lov om erhvervsdrivende fonde. Udarbejder bestyrelsen en ledel-
sesberetning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk. 1 ikke skal medtages i ledelses-
beretningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens 
hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, 
herunder om fondens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse 
med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.

§ 77 b . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage en redegørelse for 
fondens uddelingspolitik. Fonden skal som en del af redegørelsen oplyse, hvilke hovedkategorier besty-
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relsen i regnskabsåret har foretaget uddelinger til, og størrelsen af uddelingerne til de enkelte hoved-
kategorier, medmindre bestyrelsen har indarbejdet legatarfortegnelsen i årsrapporten. Udarbejder 
bestyrelsen en ledelsesberetning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk. 1 ikke skal medtages i ledelses-
beretningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens 
hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, 
herunder om opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og bestyrelsens og revisors pligter i rela-
tion til de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.

Afsnit IV  
Regnskabsklasse C

Kapitel 9  
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser 

§ 78 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der i det 
mindste består af en ledelsespåtegning, jf. dog § 9 a, stk. 1, balance, resultatopgørelse, egenkapital-
opgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning.

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegnin-
gen m.v. i årsrapporten, jf. § 135, stk. 1 og 5.

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43 a, 
§ 44, stk. 1 og 3, og §§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b, 78 a og 80-101 finder anvendelse.

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43 a, § 44, stk. 1 og 3, og 
§§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b og 78 a i strid med regler i §§ 80-101, har reglerne i §§ 80-101 forrang.

Stk. 5. Ønsker en virksomhed at aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, 
finder § 137 og regler fastsat i medfør af § 137 a anvendelse.

Stk. 6. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan 
modervirksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning.

Stk. 7. Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B, eller som 
er ophørt med at anvende § 78 a, aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse C, kan virksom-
heden benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af omkostninger, der kun indirekte kan henføres til fremstillede varebeholdninger, 

jf. § 82, kan virksomheden nøjes med at tillægge disse indirekte omkostninger til varebeholdnin-
ger, der fremstilles fra og med regnskabsåret.

2) Indregning af immaterielle aktiver i form af udviklingsprojekter, jf. § 83, kan ske således, at alene 
forhold, der opstår fra og med regnskabsåret, indgår.

3) Indregning af aktiver, der ikke ejes af virksomheden, jf. § 83 a, kan ske således, at alene forhold, 
der opstår fra og med regnskabsåret, indgår.

4) Indregning efter produktionsmetoden, jf. § 83 b, kan ske således, at alene forhold, der opstår fra 
og med regnskabsåret, indgår.

5) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, 
kan sammenligningstal efter § 24, for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgøres efter de hid-
til anvendte metoder.
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Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder 

§ 78 a . Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk. 1, 
nr. 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf. afsnit III, bortset 
fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt 

af en modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirk-

somhed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med 
senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmå-
den for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forplig-
telser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport 
for et senere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne årsrapport er modtaget og 
offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 og

6) det oplyses i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i det omhandlede koncernregnskab, at 
dattervirksomheden har aflagt årsrapport under henvisning til denne paragraf.
Stk. 2. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk. 1, kan lade revisionen af årsregnska-

bet og et eventuelt koncernregnskab udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virk-
somheder, jf. § 135, stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk. 1, skal indsende deres årsrapport sam-
men med de i § 146 a nævnte dokumenter.

Klassifikation og opstilling 

§ 79 . (Ophævet)

§ 80 . Virksomheden skal i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen særskilt præsentere 
de aktiviteter, der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ikke 
kan udskilles fra de øvrige aktiviteter.

Stk. 2. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen 
efter stk. 1, skal specificeres i noterne.

§ 81 . § 32 om undtagelser for oplysning om nettoomsætning m.v. gælder ikke for store virksomhe-
der. Disse skal derfor i resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bilag 2, skema 3, 
opregnede poster nr. 2-5 eller de i bilag 2, skema 4, opregnede poster nr. 2, 3 og 6.

Kapitel 10  
Indregning og måling

Balancen 

§ 82 . Virksomheden skal i kostprisen for de varebeholdninger, den har fremstillet, indregne de omkost-
ninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, hvis omkostningerne vedrører fremstillingspe-
rioden.
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§ 83 . Store virksomheder skal indregne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt 
eller en bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produk-
tionen. Herunder hører patenter og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt.

Stk. 2. Indregnes udviklingsprojekter, jf. stk. 1, skal et beløb svarende til de indregnede udviklings-
omkostninger indregnes direkte i posten »Reserve for udviklingsomkostninger« under egenkapitalen. 
§ 41, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse på denne reserve.

§ 83 a . Virksomheden skal indregne alle aktiver, som opfylder definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 
1, uanset om virksomheden har ejendomsretten over aktivet.

Resultatopgørelse 

§ 83 b . Undtagelsen i § 49, stk. 1, 2. pkt., finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C. 

§ 84 . (Ophævet)

§ 85 . (Ophævet)

Pengestrømsopgørelsen 

§ 86 . I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset 
hvornår indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen.

Stk. 2. Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme fordelt på drifts-, 
investerings- og finansieringsaktiviteterne. Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regn-
skabsårets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning.

Stk. 3. De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres. Er posterne 
ikke direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. Virksomhe-
den kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes 
ændringer i virksomhedens aktiviteter. Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget 
beløb for regnskabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post.

Stk. 4. En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-
holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen.

Egenkapitalopgørelsen 

§ 86 a . Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret.

Stk. 2. Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller 
af noterne.

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskriv-
ninger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapita-
len i henhold til § 49, stk. 2, nr. 3 og 4.
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Stk. 4. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal 
fremgå af opgørelsen.

Kapitel 11  
Oplysninger

Noteoplysninger  
 

Anvendt regnskabspraksis 

§ 87 . Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis inde-
holde oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag for pengestrømsopgørelsen, herunder oplys-
ning om, hvad virksomheden henregner til likvider. Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har 
undladt at udarbejde en pengestrømsopgørelse i medfør af § 86, stk. 4.

Stk. 2. Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af 
de nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen.

Virksomhedskapitalen 

§ 87 a . Består virksomhedskapitalen i et kapitalselskab af flere klasser, skal disse specificeres, jf. stk. 
2 og 3.

Stk. 2. Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse. Ved 
kapitalandele uden pålydende værdi skal den bogførte pariværdi angives for hver klasse.

Stk. 3. For aktieselskaber skal angives antal og pålydende værdi eller ved kapitalandele uden påly-
dende værdi den bogførte pariværdi.

Stk. 4. Er der i et aktieselskab, anpartsselskab eller partnerselskab tegnet nye kapitalandele i regn-
skabsåret, skal antallet og den pålydende værdi eller ved kapitalandele uden pålydende værdi den bog-
førte pariværdi oplyses.

Aktiver 

§ 88 . For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oply-
ses således:
1) Kostprisen:

a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
c) afgang i årets løb,
d) overførsler i årets løb til andre poster og
e) den samlede kostpris på balancetidspunktet.

2) Opskrivninger:
a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets opskrivninger,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet.

3) Ned- og afskrivninger:
a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets nedskrivninger,
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c) årets afskrivninger,
d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og ned-

skrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet.
Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, 

der måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.

§ 88 a . Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning 
og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver.

§ 88 b . Har virksomheden finansielle anlægsaktiver, der måles til kostpris, hvor de pågældende akti-
ver er indregnet til en højere værdi end dagsværdien, skal virksomheden give oplysning om aktivernes 
dagsværdi, den indregnede værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger. Der skal end-
videre gives oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til grund for antagelsen om, at den bog-
førte værdi vil blive genindvundet.

Stk. 2. Oplysningerne kan gives samlet for ensartede grupper af anlægsaktiver.

§ 89 . Virksomheden skal forklare de periodeafgrænsningsposter, der indgår som aktiver i balancen, 
jf. § 27, stk. 1.

Stk. 2. Afviger en varebeholdnings genanskaffelsesværdi fra kostprisen opgjort i overensstemmelse 
med §§ 44, 45 og 82, skal virksomheden for hver post oplyse forskelsbeløbet.

§ 90 . (Ophævet)

§ 90 a . Virksomheden skal oplyse, hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med 
hvilken værdi de er indregnet, jf. § 83 a.

§ 90 b . Store virksomheder skal oplyse karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver.

Forpligtelser 

§ 91 . Virksomheden skal forklare
1) periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen, jf. § 27, stk. 2, og
2) hensatte forpligtelser, jf. § 47.

§ 92 . For hver post under gældsforpligtelser skal der gives oplysning om den del, der forfalder til beta-
ling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

§ 93 . Har virksomheden optaget lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, skal der for hvert lån 
angives det udestående beløb, ombytningskursen, den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele 
og eventuelle øvrige rettigheder, som er knyttet hertil. Er der optaget lån mod obligationer eller mod 
andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, som virk-
somheden deklarerer, eller af årets overskud, skal der for hvert lån angives det udestående beløb samt 
den aftalte forrentning.
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Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse på øvrige rettigheder udstedt af virksomheden, 
som vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele i virksomheden. 
Oplysningerne skal gives for hver rettighed.

Stk. 3. Har en kreditor tilkendegivet at ville træde tilbage til fordel for alle virksomhedens andre 
kreditorer med henblik på dækning for deres tilgodehavender i virksomheden, skal der for hver forplig-
telse, som er omfattet af tilbagetrædelsen, oplyses det udestående beløb, tidspunktet for forfald og 
eventuelle særlige vilkår for tilbagetrædelsen.

Hensatte forpligtelser 

§ 93 a . For udskudt skat, jf. § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet
1) ved foregående regnskabsårs slutning,
2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,
3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og
4) på balancetidspunktet.

Eventualforpligtelser m.v. 

§ 94 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den angive omfanget af pant-
sætningerne og de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi, specificeret for de enkelte poster.

§ 94 a . Virksomheden skal oplyse om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, herunder 
anvendelse af virksomheder eller aktiviteter til et specielt økonomisk, juridisk, skatte- eller regnskabs-
mæssigt formål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stil-
ling.

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med 
arrangementerne. Virksomheden skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med arran-
gementerne, og den finansielle indvirkning heraf.

§ 94 b . Oplysningerne om eventualforpligtelser, jf. § 64, stk. 1, skal gives særskilt for kautions- og 
garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen.

Stk. 2. For leasingaftaler, der oplyses i overensstemmelse med § 64, stk. 1, skal forpligtelserne i 
henhold til aftalerne oplyses særskilt, medmindre forpligtelserne er indregnet i balancen.

Resultatopgørelsen 

§ 95 . Virksomheden skal redegøre for indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regn-
skabsmæssigt skøn, jf. § 52.

§ 95 a . Virksomheden skal oplyse om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens 
overskud eller dækning af underskud. Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i 
egenkapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf. bilag 2, skema 1 eller 2.

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette oplyses. Er 
der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette ligeledes oply-
ses.

Stk. 3. Afgivelsen af oplysningerne efter stk. 1 og 2 fritager virksomheden for at give de i § 31 kræ-
vede oplysninger.
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§ 96 . Store virksomheder skal oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske 
markeder, hvis disse henholdsvis aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til 
tilrettelæggelsen af salget af varer og tjenesteydelser. Ved fordelingen skal der tages hensyn til den 
måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens primære drift, er tilret-
telagt. Angivelserne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden. Udeladelsen 
skal begrundes. § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på oplysninger, der er udeladt efter 3. pkt.

Stk. 2. En stor virksomhed skal angive det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirk-
somhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Oplys-
ningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklærings-
opgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser. For de i 1. pkt. 
omhandlede beløb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår.

Stk. 3. En virksomhed kan undlade at give oplysningerne efter stk. 2, hvis virksomhedens regnskab 
ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, 
og koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et 
EU-/EØS-land.

Nærtstående parter m.v. 

§ 97 . Virksomheden skal særskilt angive den samlede sikkerhedsstillelse, jf. § 94, for eventuelle dat-
tervirksomheder og den samlede sikkerhedsstillelse for eventuelle andre tilknyttede virksomheder.

§ 97 a . Virksomheden skal oplyse navn på, hjemsted og retsform for hver kapitalinteresse, dattervirk-
somhed og associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksom-
heden er interessent eller komplementar.

Stk. 2. Virksomheden skal endvidere for hver kapitalinteresse, dattervirksomhed og associeret virk-
somhed oplyse,
1) hvor stor en andel virksomheden ejer, og
2) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2, nr. 2, kan undlades, hvis
1) den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport,
2) den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsoli-

dering i virksomhedens koncernregnskab eller
3) virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende kapitalinteresse, dattervirksomhed 

eller associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi.
Stk. 4. Oplysningerne i stk. 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden 

selv eller de i stk. 1 omhandlede virksomheder. Anvendelse af 1. pkt. skal oplyses.

§ 97 b . Virksomheden skal oplyse navn på og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder 
koncernregnskab for den henholdsvis største og mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dat-
tervirksomhed. Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders 
koncernregnskaber kan rekvireres.

§ 98 . Virksomheden skal give oplysninger efter § 77 for kapitalandele i virksomheden, der besiddes 
af dattervirksomhederne til eje eller sikkerhed, eller som er erhvervet eller afhændet af dattervirksom-
hederne i regnskabsåret.
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§ 98 a . Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre 
omkostninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen.

§ 98 b . Virksomheden skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabsåret til nuværende og for-
henværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der 
ikke er udpeget et ledelsesorgan, for ejerne. Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtel-
ser til at yde pension til de nævnte. Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af 
ledelsen, skal det oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydel-
ser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf.

Stk. 2. De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives.
Stk. 3. Hvis oplysninger efter stk. 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledel-

seskategori, kan beløbene i stedet
1) angives samlet for to kategorier eller
2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m.v., pension eller særligt incitamentspro-

gram.

§ 98 c . Har der fundet transaktioner sted mellem virksomheden og dens nærtstående parter, jf. stk. 
2, skal virksomheden oplyse om arten af forholdet mellem virksomheden og de nærtstående parter og 
give de oplysninger om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af for-
holdets mulige påvirkning af årsregnskabet. Oplysningerne skal som minimum omfatte
1) transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse,
2) den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelserne for disse,
3) årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og
4) den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender.

Stk. 2. Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale 
regnskabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt 
efterfølgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den 
nævnte forordning.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem virk-
somheden og en eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder.

Stk. 4. Oplysninger om individuelle transaktioner efter stk. 1 kan grupperes efter deres karakter, 
medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nært-
stående parter for virksomhedens finansielle stilling.

Stk. 5. Ud over de i stk. 1, 1. pkt., nævnte oplysninger skal virksomheden oplyse om de nærtstå-
ende parter, som har bestemmende indflydelse på virksomheden. Oplysningerne skal omfatte navn, 
bopæl, for virksomheders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse.

Stk. 6. Stk. 1 og 3-5 finder ikke anvendelse på fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende 
fonde.

Stk. 7. Oplysningerne efter stk. 1 kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennem-
ført på normale markedsvilkår. Anvendelse af 1. pkt. skal oplyses.

§ 98 d . Der skal gives en beskrivelse af arten af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter 
regnskabsårets udløb, og den finansielle virkning heraf.
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Ledelsesberetningen 

§ 99 . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter,
2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,
3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt 

med angivelse af beløb,
4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,
5) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre fakto-

rer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,
6) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtje-

ning,
7) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, 

reduktion eller afhjælpning af skader herpå,
8) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og
9) omtale filialer i udlandet.

Stk. 2. Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og 
resultat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter, 
beskrive: 
1) virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for 

sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for hvilke der anvendes sik-
ring, og 

2) virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, 
likviditet og pengestrømme.
Stk. 3. Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 99 a, og som har 

en politik for miljøforhold. 

 § 99 a . Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegørelse for 
samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herunder virksomhedens 
arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale forhold, personale-
forhold og forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestik-
kelse. Oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat og situation og virk-
somhedens aktivitets påvirkning af forholdene i 2. pkt. 

Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar 
for de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper 
for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Har virksomheden for et eller flere forhold valgt 
ikke at have en politik, skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor. For hvert 
forhold, hvor virksomheden har en politik, skal oplyses følgende: 
1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar. 
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder even-

tuelle systemer eller procedurer herfor. 
3)  Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne processer. 
4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde 

med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover. 
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Stk. 3. Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politikker for de forhold, der er nævnt i 
stk. 1, indeholde følgende: 
1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel. 
2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, i relation til 

virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til 
virksomhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig 
risiko for negative påvirkninger af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Der skal gives oplysning om, 
hvordan virksomheden håndterer de pågældende risici. 

3) Oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forret-
ningsaktiviteter. 

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporteret i den finan-
sielle del af regnskabet. 
Stk. 4. Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk. 2 og 3, hvis offent-

liggørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for virksomheden i for-
bindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister. Undladelse af at give oplysninger må dog 
ikke forhindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens udvikling, 
resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Anven-
des undtagelsen i 1. pkt., skal virksomheden oplyse i sin redegørelse for samfundsansvar, at virksom-
heden har gjort brug af denne undtagelse. 

Stk. 5. Redegørelsen efter stk. 1-4, skal gives i ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i ste-
det vælge at give redegørelsen: 
1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. 

Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne 
efter stk. 1-4 gives for koncernen som helhed. 

Stk. 7. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin 
ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-4. Anvendes und-
tagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har 
medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort. 

Stk. 8. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse efter stk. 1-4, hvis virksomheden 
oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der 
indeholder de i stk. 1-4 anførte oplysningskrav. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis rede-
gørelsen udarbejdet efter internationale retningslinjer eller standarder ikke dækker de forhold, der er 
nævnt i stk. 1. 

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen i en sup-
plerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offent-
liggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af rede-
gørelsen på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysnin-
gerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggø-
res på hjemmesiden, jf. stk. 5, nr. 2. 

Stk. 10. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan 
oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder.

§ 99 b . Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er 
forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, 
skal oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, 
hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. 
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Stk. 2. Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelses-
organ, og som derfor ikke har pligt til at opstille et måltal, skal oplyse herom i ledelsesberetningen. 

Stk. 3. Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, 
er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksom-
hedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken. Redegørelsen skal indeholde oplysninger 
om 
1) hvordan virksomheden omsætter sine politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede 

køn til handling, og 
2) virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med at øge 

andelen af det underrepræsenterede køn i regnskabsåret, og virksomhedens eventuelle forvent-
ninger til arbejdet fremover. 
Stk. 4. Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder på virksomhedens øvrige 

ledelsesniveauer, og som derfor ikke har pligt til at udarbejde en politik, skal oplyse herom i ledelses-
beretningen. 

Stk. 5. Redegørelsen efter stk. 1-4, skal gives i ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i ste-
det vælge at give redegørelsen 
1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. 

Stk. 6. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin 
ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1-4. Anvendes und-
tagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har 
medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort. 

Stk. 7. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse for måltal og politikker for det under-
repræsenterede køn efter stk. 1-4, hvis virksomheden oplyser om måltal og politikker for det underre-
præsenterede køn efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder oplysninger som 
anført i stk. 1-4.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af en redegørelse efter 
stk. 1-4 i en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysnin-
ger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter desuden nærmere regler om 
offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen efter stk. 1-4, herunder regler om opda-
tering af oplysningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, 
som offentliggøres på hjemmesiden. 

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed efter 
internationale retningslinjer eller standarder kan oplyse om måltal og politikker for det underrepræ-
senterede køn. 

§ 99 c . Store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvik-
ling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. eller skovning af primærskove, skal 
supplere ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder, jf. dog stk. 4. Med myn-
digheder forstås i denne forbindelse enhver national, regional eller lokal myndighed i Danmark eller i 
udlandet, herunder en tjenestegren, et organ eller en virksomhed, der er kontrolleret af den pågæl-
dende myndighed på samme måde, som en dattervirksomhed er kontrolleret af en modervirksomhed.

Stk. 2. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende betalinger, som er foretaget i 
regnskabsåret, jf. dog stk. 4, 6 og 7:
1) De samlede betalinger foretaget til hver myndighed.
2) De samlede beløb pr. type af betaling til hver myndighed vedrørende

a) produktionsrettigheder,
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b) skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller overskud, bortset fra skatter og 
afgifter på forbrug,

c) royalties,
d) udbytte,
e) underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser,
f) licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for licenser eller koncessio-

ner og
g) betalinger for forbedringer af infrastruktur.
Stk. 3. Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der tillige gives oplysninger om de 

samlede beløb pr. type af betaling som nævnt i stk. 2, nr. 2, der er foretaget til hvert enkelt projekt. 
Endvidere skal de samlede betalinger til hvert enkelt projekt oplyses.

Stk. 4. Virksomheden kan undlade at medtage en betaling på under 750.000 kr. i beretningen. Det 
gælder, uanset om betalingen er foretaget som en enkeltstående betaling eller som en række med hin-
anden forbundne betalinger, når den samlede række af betalinger ikke udgør over 750.000 kr. i regn-
skabsåret.

Stk. 5. Beretningen om betalinger til myndigheder skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen. 
Virksomheden kan dog i stedet vælge at give beretningen om betalinger til myndigheder
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i 

henhold til regler udstedt i medfør af stk. 9 eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler 

udstedt i medfør af stk. 9.
Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne 

efter stk. 1-3 gives for koncernen som helhed.
Stk. 7. En virksomhed, som er omfattet af stk. 1, og som er en dattervirksomhed af en modervirk-

somhed, der henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land, kan undlade selv at udarbejde en beret-
ning om betalinger til myndigheder, i det omfang de efter stk. 1-3 krævede oplysninger indgår i moder-
virksomhedens beretning om betalinger til myndigheder.

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, at virksomheder, der er omfattet af stk. 1 eller 
§ 128 a, stk. 1, og som udarbejder og offentliggør en beretning om betalinger til myndigheder, som 
vurderes at svare til kravene i denne lov, fritages for kravene i stk. 1-7. Fritagelsen omfatter dog ikke 
forpligtelsen til at offentliggøre den pågældende beretning.

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om beta-
linger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten og nærmere regler om revisors plig-
ter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter 
nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om betalinger til myndigheder på virksomhedens 
hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og om 
revisors pligter i forbindelse hermed, jf. stk. 5, nr. 2.

§ 99 d . Store virksomheder, som har en politik for dataetik, skal supplere ledelsesberetningen med en 
redegørelse for virksomhedens politik for dataetik. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virk-
somhedens arbejde med og politik for dataetiske spørgsmål. Har virksomheden ikke en politik for 
dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.

Stk. 2. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne 
efter stk. 1 gives for koncernen som helhed. 

Stk. 3. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin 
ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 1. Anvendes und-
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tagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har 
medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledel-
sesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, 
hvor redegørelsen er offentliggjort, og om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offent-
liggøres på hjemmesiden.

§ 100 . Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 
ifølge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil.

§ 101 . Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over
1) årets nettoomsætning, resultat af primær drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, balan-

cesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhe-
dens forhold er nødvendige, og

2) de i nr. 1 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.
Stk. 2. På oversigten efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 24, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 55, stk. 1 

og 2, tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 3. For mellemstore virksomheder finder § 32 anvendelse på 
nettoomsætningen i stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan virksomheden dog undlade at tilpasse sammenligningstal for 2.-4. fore-
gående regnskabsår i oversigten efter stk. 1, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis. Der skal 
i så fald gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirk-
ning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.

Stk. 4. En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise den i stk. 1 nævnte 
oversigt i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives en oversigt 
efter stk. 1 for koncernen.

Afsnit V  
Regnskabsklasse D

Kapitel 12  
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser 

§ 102 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der i det 
mindste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og penge-
strømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning.

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegnin-
gen m.v. i årsrapporten, jf. § 135, stk. 1 og 5.

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43 a, 
§ 44, stk. 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 og 103-
108 finder anvendelse, jf. dog § 137.

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43 a, § 44, stk. 1 og 3, og 
§§ 45-64, 66-70, 73 og 77-77 b i strid med reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101, har 
reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 forrang.
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Stk. 5. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1. og 3. pkt., §§ 41-43 a, § 44, stk. 1 og 3, 
§§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 i strid med reglerne i §§ 103-
108, har reglerne i §§ 103-108 forrang.

Stk. 6. Hvor reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101 indeholder forskelle i kravene 
til mellemstore og store virksomheder, skal en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, uan-
set virksomhedens egen størrelse følge reglerne for store virksomheder.

Stk. 7. Statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land, skal følge reglerne for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, hvor disse regler afviger fra denne lovs regler for statslige aktieselska-
ber.

Stk. 8. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan 
modervirksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning.

Klassifikation og opstilling 

§ 103 . Uanset virksomhedens størrelse skal resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de 
i bilag 2, skema 3, opregnede poster nr. 2-5, eller de i bilag 2, skema 4, opregnede poster nr. 2, 3 og 6.

Oplysninger 

§ 104 . Virksomheden skal oplyse fulde navn og bopæl, for virksomheders vedkommende hjemstedet, 
samt den nøjagtige ejer- og stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktier-
nes stemmeret udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi 
udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen, dog mindst 100.000 kr.

§ 105 . Modervirksomheder skal oplyse, hvis ikke alle dattervirksomhedernes årsrapporter revideres 
af mindst en af modervirksomhedens revisorer, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af 
en anerkendt international revisionsvirksomhed.

§ 106 . Uanset § 98 b, stk. 3, skal virksomheden give de i § 98 b, stk. 1 og 2, omhandlede oplysninger 
om vederlag m.v. til ledelsesmedlemmer.

§ 106 a  (Ophævet)

Ledelsesberetningen 

§ 107 . Der skal oplyses om de ledelseshverv, som ledelsesmedlemmerne beklæder i andre erhvervs-
drivende virksomheder bortset fra aktieselskabets egne 100 pct. ejede datterselskaber. Er den pågæl-
dende medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede dat-
terselskaber, er det uanset 1. pkt. tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af 
dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem.

Stk. 2. Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling fundet sted i årets løb, skal oplys-
ningerne efter § 100 gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse.
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§ 107 a . Et selskab, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, 
som skaber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsæt-
ning af selskabets aktier. Oplysningerne skal omfatte følgende:
1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, herunder

a) antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi,
b) andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til handel på et regu-

leret marked i et EU-/EØS-land,
c) specifikation af de forskellige aktieklasser som anført i § 87 a, hvis selskabet har flere aktie-

klasser, og
d) oplysning om ejerforhold og stemmeandel m.v. som anført i § 104.

2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om
a) rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse,
b) begrænsninger i aktiernes omsættelighed og
c) stemmeretsbegrænsninger.

3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan og for 
ændring af selskabets vedtægter.

4) Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf. § 155 i selskabsloven, 
eller for at erhverve egne aktier, jf. § 198 i selskabsloven.

5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kon-
trollen med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne 
heraf. Oplysningerne efter 1. pkt. kan dog undlades, hvis oplysningernes offentliggørelse vil være 
til alvorlig skade for selskabet, medmindre selskabet udtrykkeligt er forpligtet til at videregive 
sådanne oplysninger i henhold til anden lovgivning. Udeladelse af oplysninger efter 2. pkt. skal 
nævnes.

6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensa-
tion, hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge 
af et overtagelsestilbud.
Stk. 2. Selskaber, som er omfattet af stk. 1, kan undlade at give oplysninger efter §§ 87 a og 104 

i noterne.

§ 107 b . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-
land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:
1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med hen-

visning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af.
2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig.
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks virksomheden fraviger, og grundene 

hertil, hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen.
4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr. 1 omhandlede kodeks, hvis virk-

somheden har besluttet ikke at anvende kodeksen.
5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet 

at anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr. 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden fri-
villigt anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i for-
bindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses 
funktion.
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Stk. 2. En virksomhed, som er omfattet af stk. 1, og som alene har andre værdipapirer end aktier 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 1, nr. 1-5 og 
7, nævnte oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har aktier optaget til handel i en mul-
tilateral handelsfacilitet i et EU-/EØS-land. 1. pkt. gælder ikke for statslige aktieselskaber.

Stk. 3. Redegørelsen efter stk. 1 skal gives i sammenhæng med de i § 107 a nævnte oplysninger i 
ledelsesberetningen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk. 1 ikke skal medtages i ledelses-
beretningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor 
redegørelsen er offentliggjort. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder om virk-
somhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplys-
ninger, som offentliggøres på hjemmesiden.

§ 107 c . Statslige aktieselskaber skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter 
følgende:
1) Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, eller i benægtende 

fald hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse.
2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig.
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks selskabet fraviger, og angivelse af grun-

dene hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen.
4) Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at 

anvende i tillæg til den i nr. 1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 
2 og 3 anførte.
Stk. 2. § 107 b, stk. 1, nr. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse for statslige aktieselskaber. Endvi-

dere finder § 107 b, stk. 4, anvendelse på disse selskaber.

§ 107 d . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspoli-
tik, når virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst 
to af følgende størrelser: 

a) En balancesum på 156 mio. kr.
b) En nettoomsætning på 313 mio. kr. 
c) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. 
Stk. 2. En virksomhed omfattet af stk. 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til 

handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk. 4 og 5 nævnte oplysnin-
ger, medmindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral han-
delsfacilitet i et EU-/EØS-land. 

Stk. 3. Et statsligt aktieselskab skal uanset størrelsesgrænserne i stk. 1 supplere ledelsesberetnin-
gen med en redegørelse om mangfoldighed. 

Stk. 4. Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der 
anvendes i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f.eks. alder, 
køn, eller uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund. Redegørelsen skal indeholde oplysning om 
1) målene for mangfoldighedspolitikken, 
2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og 
3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden. 

Stk. 5. Har en virksomhed omfattet af stk. 1 eller 3 ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelses-
beretningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor.
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Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledelses-
beretningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor 
redegørelsen er offentliggjort, og om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og 
revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden.

Særlige regler for statslige aktieselskaber 

§ 108 . Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte bestemmelser, der undtager fra de særlige reg-
ler, som gælder for statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem 
disse regler og de tilsvarende regler, som fastsættes for selskaber, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.

Afsnit VI  
Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v.

Kapitel 13  
Pligt til at aflægge koncernregnskab

§ 109 . Modervirksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1, skal aflægge koncernregnskab i overens-
stemmelse med reglerne i kapitel 14, jf. dog § 137, medmindre andet følger af §§ 110-112.

Stk. 2. § 110 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, 
eller hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er
1) omfattet af regnskabsklasse D,
2) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/

EF, og som ikke er omhandlet i direktivets artikel 2, eller
3) et forsikringsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Stk. 3. Endvidere finder § 112 ikke anvendelse på modervirksomheder, der har værdipapirer opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.

§ 110 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf. dog § 109, stk. 2, hvis kon-
cernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 44 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 89 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Stk. 2. Ved opgørelse af størrelsesgrænserne i stk. 1 medtages ikke de koncernvirksomheder, der 
i medfør af § 114, stk. 2, kan holdes ude af konsolideringen.

Stk. 3. § 7, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på den samlede koncern. Balancesum og net-
toomsætning skal dog opgøres efter §§ 119 og 120.

Stk. 4. I stedet for at anvende den i stk. 3, 2. pkt., anførte beregningsmåde kan modervirksomhe-
den beregne balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabs-
året som summen af alle koncernvirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbe-
skæftigede. Ved beregning af balancesum og nettoomsætning forhøjes beløbsstørrelserne i stk. 1, nr. 1 
og 2, med 20 pct.

Stk. 5. Adgangen til at anvende bestemmelsen i stk. 1 ændres kun, hvis virksomhederne på balan-
cetidspunktet tilsammen har overskredet eller ikke længere overskrider to af de tre størrelser i to på 
hinanden følgende regnskabsår.
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§ 111 . En modervirksomhed, hvis dattervirksomheder alle udeholdes af konsolideringen i medfør af 
§ 13, stk. 1, nr. 3 eller § 114, stk. 2, kan undlade at udarbejde koncernregnskab.

Stk. 2. Herudover kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 
koncernregnskab, hvis
1) fonden kun har én dattervirksomhed,
2) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter og
3) fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkebetalt udbytte eller udlodning, ikke har tilgode-

havender hos eller har stillet sikkerhed for dattervirksomheden.
Stk. 3. Endvidere kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 

koncernregnskab, hvis
1) fonden har flere dattervirksomheder og en af disse udarbejder et koncernregnskab, hvori den 

erhvervsdrivende moderfond er udeladt,
2) koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, Europa-Parlamentets og Rådets direk-

tiv 2013/34/EU med senere ændringer eller regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne 
for konsoliderede årsregnskaber i det nævnte direktiv, og det er revideret af personer, der er auto-
riseret hertil i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder dattervirksomheden, der har udar-
bejdet koncernregnskabet, henhører,

3) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter,
4) fonden bortset fra konvertible gældsbreve og ikke udbetalt udbytte eller udlodning ikke har tilgo-

dehavender hos eller har stillet sikkerhed for en af dattervirksomhederne,
5) det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i medfør af denne undtagelse har undladt at udarbejde 

koncernregnskab, og
6) fonden til Erhvervsstyrelsen indsender det i nr. 1 nævnte reviderede koncernregnskab sammen 

med sin egen årsrapport.

§ 112 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf. dog § 109, stk. 2, hvis den 
selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-/
EØS-land, og
1) den højere modervirksomhed

a) besidder mindst 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdelta-
gerne over for denne modervirksomheds øverste ledelse har godkendt, at den ikke aflægger 
koncernregnskab, eller

b) besidder mindre end 90 pct. af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og dennes øver-
ste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere, der ejer 
mindst 10 pct. af virksomhedskapitalen, har modtaget krav om aflæggelse af koncernregn-
skab, og

2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og konsolideret ledelsesberetning i 
overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed 
henhører, og koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af denne 
medlemsstats lovgivning.
Stk. 2. En modervirksomhed kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab, jf. dog § 109, 

stk. 2, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lov-
givningen i et land, der ikke henhører under den i stk. 1 nævnte lovgivning, og
1) den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra 

minoritetsdeltagere har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab,
2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og, hvor relevant, konsolideret ledel-

sesberetning i overensstemmelse med
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a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
b) regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
c) de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i overens-

stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder, samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kommissionen 
i overensstemmelse med den nævnte forordning, eller

d) regler, der af Europa-Kommissionen er vurderet at være ligeværdige med reglerne for konsoli-
derede årsregnskaber i de internationale regnskabsstandarder, og

3) koncernregnskabet er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, 
hvorunder den højere modervirksomhed henhører.
Stk. 3. For de i stk. 1 og 2 omhandlede undtagelser kræves endvidere, at

1) den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber indgår 
ved fuld konsolidering i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, jf. dog § 114,

2) den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den i medfør af stk. 1 henholdsvis stk. 2 
har undladt at udarbejde sit eget koncernregnskab, og oplyser navn, hjemsted og eventuelt CVR-
nummer eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed, og

3) den lavere modervirksomhed til Erhvervsstyrelsen sammen med sin egen årsrapport indsender 
det i stk. 1 eller 2 nævnte koncernregnskab, ledelsesberetningen og den tilhørende revisionspå-
tegning samt de oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf. § 147.

§ 113 . For koncerner, som efter eliminering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for mellemstore 
virksomheder, jf. § 7, stk. 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for mel-
lemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Stk. 2. For koncerner, som efter eliminering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for store virk-
somheder, jf. § 7, stk. 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for store 
virksomheder i regnskabsklasse C. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for koncerner, som efter eli-
minering, jf. § 120, opfylder størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf. § 7, stk. 2-4, men som ikke 
kan undlade at udarbejde koncernregnskab i henhold til § 110.

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af regnskabsklasse D, skal koncernregnskabet udarbejdes 
efter reglerne i regnskabsklasse D uanset koncernens størrelse.

Stk. 4. Aflægger en modervirksomhed, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, alligevel et 
koncernregnskab, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne 
om koncernregnskaber i kapitel 14 anvendelse. Modervirksomheden kan dog anvende reglerne for års-
regnskaber i regnskabsklasse B på koncernregnskabet, hvis modervirksomheden kunne undlade at 
aflægge koncernregnskab efter § 110. Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog i koncern-
regnskabet indregnes og måles til disse virksomheders indre værdi ved anvendelse af bestemmelserne 
i § 43 a, stk. 2-6.

Kapitel 14  
Koncernregnskabets indhold

Omfattet af konsolideringen 

§ 114 . Medmindre andet følger af denne paragraf, skal alle koncernvirksomhedernes regnskaber indgå 
i koncernregnskabet ved fuld konsolidering.
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Stk. 2. En koncernvirksomhed kan holdes ude af konsolideringen, hvis
1) den er en dattervirksomhed og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser 

modervirksomhedens udøvelse af sine rettigheder over dattervirksomhedens aktiver eller ledelse,
2) den er en dattervirksomhed, og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rime-

lig frist eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger,
3) den er en dattervirksomhed, der ikke tidligere har indgået i koncernregnskabet ved konsolidering, 

og modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandelene i dattervirksomheden med henblik 
på efterfølgende at overdrage den eller

4) den er en erhvervsdrivende moderfond, der selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktivi-
teter og ikke, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte, har tilgodehavender hos 
eller har stillet sikkerhed for nogen af sine dattervirksomheder.

Generelle krav til koncernregnskabet (konsolideringen) 

§ 115 . Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finan-
sielle stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed.

§ 116 . Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirksomhedens årsregnskab.
Stk. 2. Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag tre måneder eller mindre forud for 

eller efter modervirksomhedens balancedag, kan dattervirksomheden indgå i konsolideringen på grund-
lag af sit årsregnskab. Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag mere end tre måneder 
forud for eller efter modervirksomhedens balancedag, skal dattervirksomheden indgå i koncernregn-
skabet på grundlag af et særligt regnskab udarbejdet efter denne lovs bestemmelser pr. modervirk-
somhedens balancedag.

Sammendrag 

§ 117 . Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, således at ensartede indtægter og omkost-
ninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendige 
på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber.

Stk. 2. Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet er etableret i løbet af regnskabsåret, må 
kun indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er 
opstået efter tidspunktet for koncernforholdets etablering.

Stk. 3. Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet ophører i løbet af regnskabsåret, må kun 
indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået 
indtil tidspunktet for koncernforholdets ophør.

Klassifikation 

§ 118 . Koncernregnskabets balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgø-
relse skal opstilles efter reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse C, jf. § 78, medmindre andet føl-
ger af 2. pkt. eller stk. 2-4. Hvis modervirksomheden skal følge reglerne for årsregnskaber i regnskabs-
klasse D, jf. § 102, skal koncernregnskabet også følge disse regler, medmindre andet følger af stk. 2-4.

Stk. 2. Kapitalandele i, tilgodehavender hos eller gæld til ikke konsoliderede dattervirksomheder, 
henholdsvis kapitalinteresser, opføres som særskilte poster i koncernregnskabets balance.

Stk. 3. Den konsoliderede egenkapital kan opstilles således, at kun de poster vises, der er nødven-
dige for at opnå et retvisende billede som anført i § 11, stk. 1.
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Stk. 4. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opfø-
res som en særskilt hovedpost under »Egenkapital«. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel 
af dattervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt post i ledelsens forslag til beslutning 
om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud.

Indregning og måling 

§ 119 . De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger indreg-
nes og måles efter ensartede metoder i overensstemmelse med reglerne for årsregnskaber i regnskabs-
klasse C, jf. §§ 33-52, 78 og 82-83 b. Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog indregnes og 
måles efter indre værdis metode, jf. § 43 a, stk. 2-6.

Stk. 2. I koncernregnskabet anvendes så vidt muligt de samme metoder for indregning og grund-
lag for måling som i modervirksomhedens årsregnskab. Anvender konsoliderede dattervirksomheder 
andre metoder og grundlag i deres eget årsregnskab, udarbejdes et nyt regnskab med henblik på kon-
cernregnskabet, hvori der indregnes og måles i overensstemmelse med de i dette anvendte metoder 
og grundlag.

Stk. 3. Stk. 2, 2. pkt., kan fraviges i særlige tilfælde.

Eliminering 

§ 120 . Følgende poster skal elimineres:
1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,
2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og
3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i 

posternes bogførte værdi.

Koncernetablering 

§ 121 . Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder 
ved overtagelsesmetoden, jf. § 122.

Stk. 2. Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en modervirk-
somhed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende ind-
flydelse både før og efter virksomhedssammenslutningen, og er denne bestemmende indflydelse ikke 
midlertidig, kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf. § 123.

Virksomhedsovertagelse 

§ 122 . Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og 
forpligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnska-
bet, uanset de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance.

Stk. 2. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, tages der 
udgangspunkt i de faktiske forhold. Hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver, kan 
den formelt erhvervende virksomhed anses for erhverver.

Stk. 3. De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret dattervirksomhed, målt til 
kostpris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhe-
dens nettoaktiver, målt til dagsværdi, jf. stk. 1. Udligningen sker på tidspunktet for koncernetablerin-
gen.
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Stk. 4. Et efter stk. 3 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf. § 43. Et efter 
stk. 3 fremkommet negativt forskelsbeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen.

Stk. 5. Kapitalandele i en modervirksomhed, der besiddes af en konsolideret virksomhed, udlignes 
ikke, men behandles som egne kapitalandele.

Virksomhedssammenlægninger 

§ 123 . Efter sammenlægningsmetoden aflægges koncernregnskabet for den periode, hvori sammen-
lægningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra den tidligste regnskabsperi-
ode, der indgår i regnskabet.

Stk. 2. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anse sammenlægningen som sket på erhvervelses-
tidspunktet.

Stk. 3. Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, og eventuel over-
kurs med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirk-
somheden henholdsvis tillægges og fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække 
underskud.

Pro rata-konsolidering 

§ 124 . En virksomhed, som virksomheden leder sammen med en eller flere andre virksomheder, kan 
indgå i koncernregnskabet ved pro rata-konsolidering.

Stk. 2. Posterne i den fælles ledede virksomhed medtages i forhold til de konsoliderede virksomhe-
ders andel af virksomhedens egenkapital og resultat. I øvrigt finder reglerne om konsolidering m.v. i 
§§ 114-122 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

Noteoplysninger 

Redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

§ 125 . Koncernregnskabets redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne skal oplyse om kon-
cernen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. §§ 53-55 og 87 finder 
tilsvarende anvendelse på koncernregnskabets oplysninger om koncernen. I stedet for oplysninger om 
den enkelte virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret 
efter de samme metoder som gælder for koncernregnskabet.

Stk. 2. Af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal endvidere fremgå:
1) Udeladelse af en koncernvirksomhed med konkret og fyldestgørende begrundelse.
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for modervirksomheden, jf. 

§ 116, stk. 2, 1. pkt. Er der mellem de to balancedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som 
har haft indflydelse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle stilling eller på 
resultatet, skal dette forklares.

3) Anvendelse af andre metoder til indregning og grundlag for måling end dem i modervirksomhe-
dens årsregnskab samt en konkret og fyldestgørende begrundelse for at anvende andre metoder, 
jf. § 119, stk. 2 og 3.
Stk. 3. I en særskilt del af redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal fremgå:

1) Hvis virksomheden har benyttet undtagelsen i § 114, stk. 2, nr. 4. I dette tilfælde skal koncernens 
resultat og egenkapital oplyses.

2) De resterende positive og negative forskelsbeløb efter §§ 122 og 123 samt de metoder, der er 
anvendt ved opgørelsen. Ændringer i forskelsbeløbene i forhold til forrige år skal forklares.
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Andre noteoplysninger 

§ 126 . Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:
1) Oplysning om opdeling af nettoomsætningen på aktiviteter og geografiske segmenter, jf. § 96, 

stk. 1.
2) Oplysning om revisionshonorar, jf. § 96, stk. 2.
3) Oplysning om særlige indtægts- eller omkostningsposter, jf. § 67 a.
4) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller 

dækning af underskud, jf. § 95 a.
5) Oplysning om aktiver, jf. §§ 58-59 og 88-88 b.
6) Oplysning om eventualaktiver, jf. § 90 b.
7) Oplysning om virksomhedskapitalen, jf. § 87 a.
8) Oplysning om forpligtelser, jf. §§ 92-93 a.
9) Oplysning om eventualforpligtelser m.v., jf. §§ 64 og 94-94 b.
10) Oplysning om nærtstående parter m.v., jf. § 68, § 69, stk. 3 og 4, §§ 73, 97 b og 98 a og § 98 c, 

stk. 1, 2, 4, 6 og 7.
11) Oplysning om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf. § 98 d.

Stk. 2. Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillel-
ser for ledelsesmedlemmer i § 73 og kravet om oplysninger om vederlag m.v. i § 69, stk. 1, og § 98 b 
finder tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af 
ledelsesmedlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne til-
sammen har ydet.

Stk. 3. Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 98 b, jf. oven-
stående stk. 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D.

Stk. 4. Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel 
af dattervirksomhedernes egenkapital.

Stk. 5. Oplysningerne, jf. stk. 1, skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatop-
gørelsen og balancen, de vedrører.

Stk. 6. Det gennemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses 
særskilt.

Stk. 7. Der skal gives oplysninger om de ændringer i reserverne, som følger af anvendelsen af § 123, 
og navn på og hjemsted for de virksomheder, der i årets løb er indregnet og målt efter § 123.

§ 127 . For hver af de konsoliderede henholdsvis ikke-konsoliderede dattervirksomheder skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen,
3) grundlaget for koncernforholdet, jf. bilag 1, B, nr. 4, medmindre det følger af nævnte nr. 4, punkt 

1, (flertallet af stemmerettighederne) og koncernvirksomhedernes andel af dattervirksomhedens 
virksomhedskapital og stemmerettigheder er den samme,

4) en konkret og fyldestgørende begrundelse, hvis virksomheden er udeholdt af konsolideringen, jf. 
§ 114, stk. 2, og

5) om den i § 123 omhandlede metode for kapitaludligning har været anvendt.
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Stk. 2. For hver associeret virksomhed skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og
3) om virksomheden er indregnet og målt efter andre metoder end den indre værdis metode, jf. 

§ 119, stk. 1, 2. pkt., jf. § 43 a, stk. 6.
Stk. 3. For hver virksomhed, hvis regnskab indgår i en pro rata-konsolidering i medfør af § 124, skal 

oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og
3) grundlaget for den fælles ledelse.

Stk. 4. For hver kapitalinteresse, som ikke er en associeret virksomhed, skal oplyses 
1) navn og hjemsted, 
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og 
3) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

Stk. 5. Oplysningerne i stk. 4, nr. 3, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinteresse ikke har 
offentliggjort en årsrapport.

Stk. 6. Der skal endvidere oplyses navn, hjemsted og retsform for hvert interessentskab eller kom-
manditselskab, i hvilket de konsoliderede virksomheder er interessent eller komplementar.

Stk. 7. Oplysningerne i stk. 1-6, kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden 
selv eller de i stk. 1-6 omhandlede virksomheder. Udeladelse af oplysninger af denne grund skal næv-
nes.

Ledelsesberetningen 

§ 128 . Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne til-
sammen var én virksomhed. I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de kon-
soliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for kon-
cernregnskabet.

Stk. 2. §§ 76 a, 77, 99-99 b, 99 d, 100 og 101 finder tilsvarende anvendelse. Oplysninger efter 
§ 99, stk. 1, nr. 9, kan dog undlades. § 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger 
at rapportere samlet for koncernen.

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder §§ 107, 107 b og 
107 d, tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-
112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk. 1, nr. 2, und-
lade at vise sammenligningstal for 2.-4. foregående regnskabsår.

Stk. 5. Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden 
vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige 
som følge af sammendraget, jf. dog § 22, stk. 4, § 78, stk. 6, og § 102, stk. 8. Oplysningerne efter 
§ 107 b for henholdsvis modervirksomheden og for koncernen skal gives samlet. 2. pkt. finder tilsva-
rende anvendelse på statslige aktieselskaber, jf. § 107 c.

§ 128 a . Store modervirksomheder, som er omfattet af § 7, stk. 2, nr. 3, modervirksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D og modervirksomheder, som har en dattervirksomhed omfattet af § 109, 
stk. 2, nr. 1-3, skal udarbejde beretning om betalinger til myndigheder, jf. § 99 c, stk. 2, hvis virksom-
heden selv eller en dattervirksomhed har aktiviteter, som er omfattet af § 99 c, stk. 1. Beretningen skal 
gives, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed.
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Stk. 2. I det omfang modervirksomheden indregner deltagelse i fælles ledede virksomheder pro 
rata, jf. § 124, skal betalinger, som er omfattet af stk. 1, i disse virksomheder tilsvarende indgå i beret-
ningen pro rata.

Stk. 3. For beretningen om betalinger til myndigheder efter stk. 1 finder § 114, stk. 2, tilsvarende 
anvendelse.

Stk. 4. En modervirksomhed, der har aktiviteter omfattet af § 99 c, stk. 1, kan undlade at udar-
bejde beretning efter stk. 1, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der 
henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land.

Stk. 5. En modervirksomhed, der er omfattet af stk. 1, og som ikke udarbejder koncernregnskab, 
skal give beretningen i sin egen årsrapport.

Kapitel 15 

Fusionsregnskab m.v.

§ 129 . I det omfang der i henhold til lovgivningen eller aftale udarbejdes en opgørelse over sammen-
draget af fusionerende virksomheders aktiver og passiver (fusionsregnskabet), finder bestemmelserne 
i §§ 115-123 bortset fra § 118, stk. 3, tilsvarende anvendelse på åbningsbalancen for den fusionerede, 
fortsættende eller den ved fusionen dannede virksomhed. Reglerne for modervirksomheden finder 
anvendelse på den erhvervende virksomhed, og reglerne for dattervirksomheder finder anvendelse på 
den virksomhed, som erhverves.

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af lov eller aftale, skal fusionsregnskabet bestå af åbningsbalan-
cen for den fusionerede, fortsættende eller den ved fusionen dannede virksomhed suppleret med ulti-
mobalancer for de fusionerende virksomheder og opgørelser over de bevægelser, der er nødvendig-
gjort af fusionen eller de dispositioner, der skal foretages som følge af fusionsaftalen. Åbningsbalan-
cen suppleres af de noter, der er nødvendige for at give et retvisende billede af den fortsættende eller 
den ved fusionen dannede virksomhed, samt de supplerende beretninger, der måtte være besluttet i 
fusionsaftalen.

§ 130 . Reglerne i § 129 gælder tilsvarende for virksomheders overtagelse af aktiver og forpligtelser 
i forbindelse med spaltning med de tilpasninger, der følger af spaltningers særlige natur.

Afsnit VII  
Delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer  

optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land

Kapitel 16  
Udarbejdelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber

Generelle bestemmelser 

§ 131 . Statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport, som dækker de første seks måne-
der af selskabets regnskabsår. Er det statslige aktieselskab en modervirksomhed, skal halvårsrappor-
ten udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed.

Stk. 2. Et statsligt aktieselskab kan endvidere udarbejde tilsvarende rapporter for andre perioder.
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Indregning og måling 

§ 132 . Halvårsrapporten skal udarbejdes ud fra tilsvarende grundlæggende krav som årsrapporten, 
jf. kapitel 3.

Stk. 2. Halvårsrapporten skal indeholde oplysninger for den forløbne halvårsperiode svarende til 
de oplysninger, der kræves efter § 101, stk. 1, nr. 1. Ud for hvert tal skal angives de tilsvarende tal for 
samme periode det foregående år. § 24, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 55 finder tilsvarende anvendelse.

§ 133 . (Ophævet)

Ledelsesberetning 

§ 134 . Halvårsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:
1) En redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold,
2) en redegørelse for selskabets forventede udvikling,
3) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabets ledelse har lagt til grund for 

omtalen af den forventede udvikling, og
4) oplysninger om væsentlige beslutninger, som selskabets øverste ledelse har truffet i den pågæl-

dende halvårsperiode.

Kapitel 16 a  
Udarbejdelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget  

til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land

§ 134 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, 
som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal udarbejde del-
årsrapport for de første 6 måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport). Styrelsen kan herunder fast-
sætte regler om indholdet af halvårsrapporten og om, hvorledes oplysningerne heri skal præsenteres. 
Det kan endvidere bestemmes, at delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere periode end 
6 måneder, skal udarbejdes efter samme regler som for halvårsrapporter.

Stk. 2. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som udarbejdes af virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU-/EØS-land.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstru-
menter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr. 
enhed er på mindst 100.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til 
mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. december 2010, hvis den 
pålydende værdi pr. enhed er på mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr. enhed på udste-
delsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end 
euro. 1. pkt. finder anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid.
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Afsnit VIII  
Revision m.v. af årsrapporten

Kapitel 17  
Revision m.v.

§ 135 . En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, 
C eller D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, 
jf. dog 3. pkt. En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 
1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf. dog stk. 2 og 3. 
En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis 
virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af føl-
gende størrelser, jf. dog stk. 2 og 3:
1) En balancesum på 4 mio. kr.,
2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for erhvervsdri-
vende fonde, jf. § 3, stk. 1, nr. 3. Tilsvarende gælder medarbejderinvesteringsselskaber, jf. § 3, stk. 1, 
nr. 6.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., og undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., gælder ikke for virksomhe-
der, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en 
eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virk-
somheder, den besidder kapitalinteresser i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk. 2, 
nr. 1, og stk. 1, nr. 1-3. Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 
1. pkt.

Stk. 4. Ved beregningen af størrelserne i stk. 1, 3. pkt., finder § 7, stk. 3 og 4, anvendelse.
Stk. 5. Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller kon-

cernregnskabet, alternativt kan placeres i andre dokumenter m.v., hvortil der henvises i årsregnskabet 
eller koncernregnskabet, omfatter revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., de pågældende oplysninger i 
disse dokumenter m.v. Revisionspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke ledelsesberetningen og de 
supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten, jf. § 2, stk. 1 og 2. Revisor skal dog afgive en udta-
lelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og 
et eventuelt koncernregnskab. 2. og 3. pkt. finder anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelses-
beretningen, og på oplysninger, der efter denne lov eller regler, som er udstedt efter denne lov, alter-
nativt offentliggøres andre steder, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. Erhvervsstyrelsen kan 
fastsætte krav om revision af supplerende beretninger, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle 
af de virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse C og D.

Stk. 6. Undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller 
den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i 
en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- 
og afgiftslovgivningen. En virksomhed kan ikke anvende undtagelsen i stk. 1, 3. pkt., når en tilknyttet 
virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af sel-
skabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen. I disse tilfælde skal virk-
somhedens årsregnskaber for de følgende 3 regnskabsår revideres. Erhvervsstyrelsen kan forlænge 
den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår.
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Stk. 7. Hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol af årsrapporten i henhold til § 159 b, stk. 1, konsta-
terer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan 
styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk. 1, 3. pkt. ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og 
de 2 følgende regnskabsår. Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der 
er ydet lån, som er omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, 
og der er tale om lån af ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i selskabs-
lovgivningen. Styrelsen kan samtidig beslutte, at virksomheden ikke kan anvende bestemmelsen i stk. 
1, 2. pkt. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge perioden, hvor virksomhedens 
årsregnskaber skal revideres, med yderligere 1 regnskabsår.

§ 135 a . Kun revisorer, som er godkendt hertil i henhold til revisorloven, kan revidere årsregnskaber 
og koncernregnskaber, som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk. 1, 1. pkt., og afgive en udta-
lelse om ledelsesberetningen m.v., jf. § 135, stk. 5, 3. og 4. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsva-
rende anvendelse, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt efter § 135, stk. 1, 3. pkt., væl-
ger at lade sit årsregnskab revidere eller vælger at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfø-
rer afgivelse af en erklæring til årsrapporten.

Stk. 2. Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal 
mindst én revisor være statsautoriseret revisor.

Afsnit IX  
Regnskabsreguleringen i Danmark

Kapitel 18  
Organisation til udstedelse af regnskabsstandarder m.v.

§ 136 . Det påhviler Erhvervsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nødvendigt 
omfang skal udfylde og supplere denne lov. Standarderne kan inden for rammerne af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestem-
melser, der er omfattet af fravigelsespligten efter § 11, stk. 3, og hvor fravigelsen anses for nødven-
dig for en praktisk og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne. Standarderne skal angive, hvilke 
grupper af virksomheder der kan eller skal følge standarderne.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, at disse 
helt eller delvis varetager de opgaver, der følger af stk. 1. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte de nærmere 
bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige myndigheders adgang 
til at udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres. Erhvervsstyrelsen kan pålægge 
en organisation, der er indgået aftale med, jf. 1. pkt., at udarbejde særlige standarder på områder, hvor 
der viser sig et reguleringsbehov.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre sig om 
generelle regnskabsforhold, og som kan bistå styrelsen med de i stk. 1 nævnte opgaver. Sekretariats-
funktionen varetages af Erhvervsstyrelsen.

§ 137 . Virksomheder, som ikke er forpligtet til at anvende de internationale regnskabsstandarder, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, kan 
frivilligt vælge at udarbejde årsregnskab eller koncernregnskab efter de nævnte standarder, jf. dog 
stk. 2.
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Stk. 2. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, og som alene udarbejder årsregnskab, har dog pligt til at anvende de i stk. 1 nævnte standarder 
i årsregnskabet.

Stk. 3. Virksomheder, som efter stk. 1 eller 2 følger de i stk. 1 nævnte standarder, skal følge samt-
lige godkendte standarder. Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, 
skal disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af 
den i stk. 1 nævnte forordning.

§ 137 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse bestemmelser i denne lov kan fraviges, 
når dette er nødvendigt for at anvende internationale regnskabsstandarder, som er specielt tilpasset 
små og mellemstore virksomheders behov.

Afsnit X  
Offentliggørelse og kontrol af årsrapport m.v.

Kapitel 19  
Indsendelse til Erhvervsstyrelsen

Indsendelse af årsrapport 

§ 138 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godken-
delsen af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf. § 3, stk. 1, og § 7. Årsrapporten skal 
være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 
måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D. Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf. 
dog §§ 140 og 141.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal mindst indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for 
hver regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf. § 135, 
stk. 1 og 5, og § 135 a, stk. 1. Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som 
nævnt i § 2, stk. 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, 
således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét 
dokument betegnet »årsrapport«.

Stk. 3. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, 
skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog § 157.

Stk. 4. Indsender en virksomhed frivilligt en årsrapport efter § 4, stk. 7, 1. pkt., og er denne revi-
deret, skal virksomheden sikre, at revisors påtegning indgår i dokumentet.

Stk. 5. Har styrelsen bekendtgjort, at en årsrapport er offentligt tilgængelig efter § 154, kan denne 
ikke omgøres ved en ny årsrapport, medmindre styrelsen tillader dette.

Stk. 6. En virksomhed, der ikke har oplyst nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf. § 32, stk. 1, 
skal indberette sin nettoomsætning, samtidig med at den indsender årsrapporten. Den indberettede 
nettoomsætning offentliggøres ikke, og oplysningen er undtaget fra retten til aktindsigt.

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om indberetning af nettoomsætning, jf. stk. 6.
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Indsendelse for virksomheder under afvikling eller rekonstruktion 

§ 139 . Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsætte med at indsende årsrapport til styrel-
sen i henhold til § 138, indtil likvidationen er afsluttet med virksomhedens opløsning.

Stk. 2. Virksomheden skal derudover indsende afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrel-
sen, hvis dette er foreskrevet i den for virksomheden særligt gældende lovgivning.

§ 140 . For virksomheder, der er under rekonstruktionsbehandling efter konkursloven, kan Erhvervs-
styrelsen tillade, at årsrapporten uanset fristen i § 138, stk. 1, 2. pkt., først indsendes, så den modta-
ges i styrelsen senest 1 måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Overskrides denne frist, fin-
der §§ 150-152 tilsvarende anvendelse, idet afgiften beregnes fra 1 måned efter rekonstruktionsbe-
handlingens ophør.

Stk. 2. Overgår virksomheden til konkurs, gælder bestemmelserne i § 141.

§ 141 . For virksomheder, som er under konkurs, skal der ikke indsendes årsrapport til Erhvervsstyrel-
sen.

Stk. 2. Genoptages virksomheden, skal den indsende årsrapporter for tidsrummet fra den sidst ind-
sendte årsrapports balancedag til udløbet af virksomhedens seneste regnskabsår forud for konkurs-
behandlingens ophør, således at disse modtages i styrelsen senest 1 måned efter konkursbehandlin-
gens ophør. I stedet for de i 1. pkt. nævnte årsrapporter kan styrelsen give tilladelse til, at virksomhe-
den indsender en åbningsbalance, som er udarbejdet pr. datoen for konkursbehandlingens ophør. Års-
regnskaber og eventuelle koncernregnskaber, der er indeholdt i de i 1. pkt. nævnte årsrapporter, og 
den i 2. pkt. nævnte åbningsbalance skal være revideret, hvis virksomheden er underlagt revisionspligt, 
jf. § 135, stk. 1, 1. pkt. Er virksomheden fritaget for revisionspligt, finder § 9, stk. 6, § 10 a og § 135 
a, stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Overskrides indsendelsesfristen i 1. pkt., finder §§ 150-152 
tilsvarende anvendelse, idet afgiften beregnes fra 1 måned efter konkursbehandlingens ophør.

§ 142 . Andre bestræbelser for at rekonstruere en virksomhed end de i §§ 140 og 141 nævnte frita-
ger ikke virksomheden for pligten til at indsende årsrapport inden udløbet af fristen i § 138, stk. 1.

Indsendelse for udenlandske virksomheder med filial i Danmark 

§ 143 . Filialbestyrerne for en filial, der er registreret i Erhvervsstyrelsen som filial af en udenlandsk 
virksomhed, skal indsende den udenlandske virksomheds reviderede årsrapport, så den er modtaget i 
styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Der kan ikke dispenseres fra fristen. Fili-
alens eget regnskab kan ikke indsendes i stedet.

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste foreligge således, som den er udarbejdet og 
offentliggjort efter reglerne i den stat, som virksomheden henhører under.

Stk. 3. Årsrapport for en udenlandsk virksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-
land, kan indsendes i urevideret stand, hvis revision er undladt i overensstemmelse med den lovgiv-
ning, der gælder for virksomheden.

§ 144 . Er den udenlandske virksomhed en dattervirksomhed, kan filialbestyrerne i stedet for den i 
§ 143 nævnte årsrapport indsende modervirksomhedens koncernregnskab til Erhvervsstyrelsen i hen-
hold til § 146, stk. 5, hvis
1) såvel datter- som modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land,
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2) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2013/34/EU med senere ændringer samt er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler, 
jf. dog § 143, stk. 3,

3) undladelsen er i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for virksomheden,
4) regnskaberne for virksomheden og dens dattervirksomheder indgår ved fuld konsolidering eller 

ved indregning og måling til regnskabsmæssig indre værdi i modervirksomhedens koncernregn-
skab,

5) alle virksomhedsdeltagerne har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågæl-
dende regnskabsår,

6) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forplig-
telser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport 
for et senere regnskabsår, og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, 
eller filialens afmelding eller sletning af styrelsens register er offentliggjort, og 

7) modervirksomheden i sin årsrapport oplyser, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde 
egen årsrapport med angivelse af den anvendte undtagelsesbestemmelse.
Stk. 2. Henhører den udenlandske virksomhed ikke under en i stk. 1 omhandlet lovgivning, kan fili-

albestyrerne i stedet for den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen indsende moder-
virksomhedens koncernregnskab i henhold til § 146, stk. 5, hvis
1) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med det i stk. 1, nr. 2, omhandlede direktiv 

eller efter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne i det nævnte direktiv, og som er 
revideret af personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder moder-
virksomheden henhører, og

2) betingelserne i stk. 1, nr. 3-7, er opfyldt.

Indsendelse af undtagelseserklæring og supplerende dokumenter m.v. for virksomheder,  
som anvender undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144 

§ 145 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori 
ledelsen
1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt.

Stk. 2. Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår. Erklæringen skal være mod-
taget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk. 1, 2. pkt. Overskrides denne frist, finder 
§§ 150-152 tilsvarende anvendelse.

§ 146 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk. 1, skal til Erhvervsstyrelsen indsende und-
tagelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 5, stk. 1, nævnte koncernregnskab,
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse, eller
3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse 

med den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed.
Stk. 2. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk. 2, skal til styrelsen indsende undtagel-

seserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) den i § 5, stk. 2, nævnte årsrapport eller
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2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har 
modtaget til offentliggørelse.
Stk. 3. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk. 3, skal til styrelsen indsende undtagel-

seserklæring i henhold til § 145 ledsaget af
1) den i § 5, stk. 3, nævnte årsrapport eller
2) officielt bekræftet dokumentation for, at årsrapporten er offentliggjort i overensstemmelse med 

den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed.
Stk. 4. Virksomheder, der udnytter undtagelsen i § 6, stk. 1, skal til styrelsen indsende undtagel-

seserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 6, stk. 1, nævnte koncernregnskab eller
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse.
Herudover skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4 og 5. Sidstnævnte erklæring 
skal blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse.

Stk. 5. Udnyttes undtagelserne i § 144, skal filialbestyrerne til Erhvervsstyrelsen indsende undta-
gelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 144, stk. 1 eller 2, nævnte koncernregnskab og
2) de erklæringer, der er nævnt i § 144, stk. 1, nr. 5 og 6, idet sidstnævnte erklæring blot skal indsen-

des for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse.

§ 146 a . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk. 1, skal indsende årsrapporten 
til Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
1) det i § 78 a, stk. 1, nævnte koncernregnskab eller
2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget 

til offentliggørelse.
Stk. 2. Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5.
Stk. 3. Erklæringerne i henhold til stk. 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket 

erklæringerne afgives.

§ 147 . En virksomhed, der indsender et koncernregnskab for en højere modervirksomhed i koncer-
nen i henhold til § 112, skal indsende de yderligere oplysninger, som styrelsen måtte kræve med hen-
blik på offentliggørelse, idet der ikke kan kræves oplysninger ud over, hvad der skulle have været inde-
holdt i et koncernregnskab efter denne lov, jf. dog § 160.

Statslige aktieselskabers indsendelse af halvårsrapport 

§ 148 . Statslige aktieselskaber skal indsende selskabets halvårsrapport, så den er modtaget i Erhvervs-
styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders-periode.

Stk. 2. Ved manglende indsendelse af halvårsrapport kan styrelsen iværksætte tvangsbøder i hen-
hold til § 162, stk. 1, nr. 1.

Indsendelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget til  
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land 

§ 148 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om indsendelse til samt offentliggørelse af halvårs-
rapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/
EØS-land, i Erhvervsstyrelsen. Det samme gælder for delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en 
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kortere periode end 6 måneder, jf. § 134 a, stk. 1. Styrelsen kan herunder bestemme, at medlemmerne 
af virksomhedens ledelse kan pålægges tvangsbøder ved manglende indsendelse af delårsrapport efter 
1. eller 2. pkt.

Virksomhedens egen offentliggørelse af årsrapport 

§ 149 . Offentliggør virksomheden selv årsrapporten i sin helhed, skal dette ske i den form og affat-
telse, som har været genstand for lovpligtig eller frivillig revision.

Stk. 2. Offentliggør virksomheden en årsrapport, der ikke er fuldstændig, skal det klart fremgå af 
det offentliggjorte, at årsrapporten er forkortet, og at den fuldstændige årsrapport er tilgængelig i 
Erhvervsstyrelsen, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at årsrapporten ikke er indsendt til styrelsen. Revi-
sionspåtegningen behøver ikke at indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af 
offentliggørelsen, hvis revisor har taget forbehold eller har forsynet revisionspåtegningen med supple-
rende oplysninger.

§ 149 a . Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, alternativt 
kan placeres i andre dokumenter m.v. end årsrapporten, skal disse dokumenter m.v. være tilgængelige 
for regnskabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten.

Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagelseserklæring 

§ 150 . Er årsrapport eller undtagelseserklæring ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen, når fristen i § 138, 
stk. 1, 2. pkt., er udløbet, sender styrelsen et brev med påkrav til virksomhedens øverste ledelse på 
virksomhedens adresse med anmodning om at indsende virksomhedens årsrapport eller undtagelses-
erklæring. Tilsvarende påkravsbrev sendes til filialbestyrerne, hvis årsrapport eller undtagelseserklæ-
ring for en udenlandsk virksomhed med registreret filial her i landet ikke er modtaget, når fristen i 
§ 143, stk. 1, er udløbet.

Stk. 2. I påkravsbrevet angives en frist på 8 hverdage fra brevets datering til indsendelse af årsrap-
port. Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen i styrelsen inden udløbet af denne frist, 
foretager styrelsen ikke yderligere som følge af forsinkelsen.

Stk. 3. I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering. Herefter kan sty-
relsen, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget inden udløbet af denne frist, beslutte 
at anmode skifteretten om at opløse virksomheden i overensstemmelse med den for virksomheden 
gældende lovgivning herom. Vedrører påkravsbrevet en filial af en udenlandsk virksomhed, kan styrel-
sen, hvis årsrapport ikke er modtaget inden udløbet af den i 1. pkt. omhandlede frist, beslutte at slette 
filialen af registeret i overensstemmelse med den for filialen gældende lovgivning herom. Hvis årsrap-
port eller undtagelseserklæring for et interessentskab eller kommanditselskab, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, ikke 
er modtaget inden udløbet af den frist, som er anført i 1. pkt., kan Erhvervsstyrelsen beslutte at slette 
registreringen af interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register over aktive selska-
ber efter reglerne herom i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

§ 151 . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen på 8 hverdage 
fra påkravsbrevets datering, jf. § 150, stk. 2, pålægger Erhvervsstyrelsen hvert medlem af virksomhe-
dens øverste ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift.

Stk. 2. Afgiften beregnes fra udløbet af fristen i § 138, stk. 1, 2. pkt.
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Stk. 3. Afgiften udgør 500 kr. pr. ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1. påbegyndte 
måned, i alt 2.000 kr. for 2. påbegyndte måned og i alt 3.000 kr. for 3. påbegyndte måned. Afgiften 
kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer.

Stk. 4. Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem henholdsvis 
filialbestyrer for samme periode har indbetalt tvangsbøder i henhold til § 162, stk. 1, nr. 1, for mang-
lende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring.

Stk. 5. Afgifter efter stk. 3 tilfalder statskassen.

§ 152 . Under ganske særlige omstændigheder kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvis fritage et ledel-
sesmedlem eller en filialbestyrer for betaling af afgift efter § 151, hvis den pågældende kan godtgøre 
over for styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen m.v., og at forsinkelsen derfor ikke 
kan lægges ham eller hende til last.

Stk. 2. Det fritager ikke i sig selv et ledelsesmedlem for ansvar, at det ansvarspådragende forhold 
er begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende.

Beregning af frister 

§ 153 . Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling 
senest skal foretages, et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter at en nærmere angiven begi-
venhed har fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, 
jf. stk. 2-4.

Stk. 2. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen 
for den dag, hvor begivenheden fandt sted.

Stk. 3. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på måneds-
dagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted. Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en 
måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sid-
ste dag i måneden uanset månedens længde.

Stk. 4. Er fristen, jf. stk. 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for 
begivenheden.

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaf-
tensdag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter.

Kapitel 19 a  
Kommunikation

§ 153 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om 
forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om 
anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten 
for meddelelsen.

§ 153 b . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre 
dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maski-
nelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer enty-
dig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og doku-
menter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift.
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Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udeluk-
kende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angi-
velse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 153 c . Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, 
som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved 
anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog 
stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan 
herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumen-
ter.

Kapitel 20  
Offentliggørelse.

Nærmere regler om indsendelse og offentliggørelse m.v.  
Udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber 

Offentliggørelse 

§ 154 . Erhvervsstyrelsen bekendtgør straks modtagelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m.v., 
som indsendes i stedet herfor, afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige 
aktieselskaber. Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kontrol efter bestemmelserne i 
§§ 159-159 b, at en årsrapport m.v. indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft 
misvisende, kan styrelsen trække dokumentet tilbage fra offentliggørelse. En årsrapport m.v., som ikke 
er behørigt godkendt og revideret, kan tilsvarende trækkes tilbage fra offentliggørelse.

Stk. 2. Dokumenterne er offentligt tilgængelige. 

Nærmere regler om indsendelse og offentliggørelse m.v. 

§ 155 . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om indsendelse af årsrapporter og undtagelseserklærin-
ger m.v., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber, jf. § 139, stk. 2, samt 
om indsendelse af delårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf. § 148, og for virksomheder, som har 
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, jf. § 148 a.

§ 155 a . (Ophævet)

§ 155 b . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseser-
klæringer m.v., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber samt om offent-
liggørelse af delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land. Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbage-
trækning fra offentliggørelsen af de nævnte dokumenter.

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang via elektroniske medier til 
dokumenter, som er offentliggjort af styrelsen.

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter og konsekvenserne 
heraf.
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§ 156 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m.v., som er 
offentligt tilgængelige i henhold til denne lov, for brugen af styrelsens edb-system, for visse ikke sær-
ligt prissatte ydelser samt for rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling.

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af denne lov 
og den hermed forbundne undersøgelsesaktivitet, for administrationen af de selskabsretlige regler om 
kapitaltab og lån til virksomhedsdeltagere og andre lovovertrædelser i forbindelse med undersøgelse 
af årsrapporter samt for administrationen af udstedelse af regnskabsstandarder og godkendelse af 
internationale standarder, jf. § 136.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal betale et årligt gebyr for den med loven for-
bundne kontrolaktivitet, jf. § 161 a. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets stør-
relse og opkrævning og om betaling af rykkergebyr ved for sen betaling.

§ 157 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at visse dokumenter kan undtages fra 
kravet i § 138, stk. 3, om affattelse på dansk eller engelsk. Styrelsen kan fastsætte betingelser om, at 
virksomheden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på 
et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, på hvilke sprog virksomheder, som har værdi-
papirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal indsende årsrapporter og del-
årsrapporter samt andre dokumenter, der er omfattet af denne lov, til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Hvis et søgsmål angående indholdet af en årsrapport eller andre dokumenter, som skal ind-
sendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne lov, indbringes for en domstol her i landet, afgøres 
ansvaret for at afholde omkostninger til oversættelse af årsrapporten eller andre dokumenter med hen-
blik på retssagen i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber 

§ 158 . Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et 
eksemplar af selskabets årsrapport til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på 
forlangende af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor.

Kapitel 21  
Kontrol af årsrapporter m.v.

Generel bestemmelse om Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 

§ 159 . Erhvervsstyrelsen fører kontrol med årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra 
en revisor, undtagelseserklæringer m.v., som indsendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for 
statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, som modtages med henblik på offentliggørelse. For virk-
somheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, varetages 
kontrollen med overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårs-
rapporter af Finanstilsynet, jf. § 161 a.

Stk. 2. Kontrollen kan udføres som kontrol i forbindelse med indberetningen, jf. § 159 a, og som 
efterfølgende risikobaseret kontrol, jf. § 159 b.

Stk. 3. Kontrollen skal i videst muligt omfang være databaseret og digital.
Stk. 4. Kontrollen efter § 159 b kan i særlige tilfælde udføres som en tilfældig stikprøvevis kontrol.
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Stk. 5. Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan gennemføres i forbindelse med kontrol eller 
undersøgelse i medfør af anden lovgivning på styrelsens område. Erhvervsstyrelsens kontrol kan til-
rettelægges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres 
område.

Kontrol ved modtagelse af årsrapporter m.v.

§ 159 a . Erhvervsstyrelsen gennemfører i forbindelse med indberetningen af årsrapporter og andre 
dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, en automatisk kontrol af virksom-
hedens overholdelse af bestemmelser i denne lov og af regler udstedt i medfør af denne lov. Styrelsen 
kan ved digital straksafgørelse i forbindelse med indberetningen afvise en årsrapport m.v., som inde-
holder fejl og mangler.

Stk. 2. Har Erhvervsstyrelsen afvist en årsrapport m.v. i medfør af stk. 1, offentliggøres dokumen-
tet ikke.

Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, 
som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af 
følgende:
1) Denne lov. 
2) Bogføringsloven.
3) Selskabsloven.
4) Hvidvaskloven.
5) Revisorloven.
6) Lov om erhvervsdrivende fonde.
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
8) SE-loven.
9) Rådets forordning nr. 2157/2001/EF af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab 

(SE).
10) SCE-loven.
11) Rådets forordning nr. 1435/2003/EF af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab.
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber.
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr. 1-12.

Stk. 2. Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne.

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol 
af en virksomheds årsrapport m.v. efter denne lov.

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist 
indhenter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden 
af oplysninger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov 
eller regler udstedt i medfør af denne lov. Den, der afgiver en erklæring efter 1. pkt., skal i erklæringen 
bekræfte at være uafhængig af virksomheden.
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§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol 
efter § 159 b iværksættes eller er blevet iværksat. Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af 
kontrollen.

Stk. 2. Offentliggørelsen efter stk. 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Erhvervsstyrelsen 
bestemmer, hvordan offentliggørelsen sker.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside. Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en 
trussel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde ufor-
holdsmæssig stor skade.

Anmodning om oplysninger 

§ 160 . Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden, dens nuværende ledelse eller revisor eller dens tidli-
gere ledelse eller revisor forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, 
om der er sket overtrædelse af den i § 159 b, stk. 1, nævnte lovgivning og virksomhedens vedtægter, 
eller om en overtrædelse er bragt til ophør. Endvidere kan Erhvervsstyrelsen af virksomheden, dens 
nuværende ledelse eller revisor eller dens tidligere ledelse eller revisor forlange de oplysninger, der er 
nødvendige for at konstatere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale regnskabsstan-
darder, er aflagt i overensstemmelse med standarderne, jf. § 137.

Reaktioner på lovovertrædelser 

§ 161 . Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i med-
før af denne lov
1) påtale en overtrædelse,
2) påtale, at en fejl rettes, og
3) påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk. 1, nr. 2 eller 3.

Kapitel 21 a  
Kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer 

optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land

§ 161 a . For virksomheder med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, påser Finanstilsynet overholdelsen af de i stk. 2 og 3 nævnte stan-
darder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter, medmindre virksomheden 
er undergivet myndighedskontrol i et andet EU-/EØS-land. Ved behandling af sager, der vedrører virk-
somheder omfattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted, jf. § 213, stk. 1-5 og 
8, i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen påser, at årsrapporter og delårsrapporter aflagt af virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, overholder reglerne for finansiel information i de internationale regnskabsstandarder, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder samt regler 
i eller fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 omfatter ligeledes årsrapporter og delårsrapporter udarbejdet af virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
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ked i et EU-/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til virksom-
hedens eget brug, jf. § 3, stk. 2.

Stk. 4. Kontrollen efter stk. 1-3 omfatter ikke overholdelse af indsendelsesfrister m.v. med henblik 
på offentliggørelse af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 5. I forbindelse med kontrollen efter stk. 2 og 3 udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der 
fremgår af denne lovs §§ 160 og 161, § 162, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 162, stk. 2, jf. § 213, stk. 4, i lov 
om kapitalmarkeder. Endvidere udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i 
§ 213, stk. 5, i lov om kapitalmarkeder.

Stk. 6. Overholder en virksomhed med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, ikke sine forpligtelser efter denne lov, kan
1)  Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed påbud om at ændre forholdet, herunder 

påbud om at offentliggøre ændrede eller supplerende oplysninger,
2)  Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge medlemmerne af virksomhedens ledelse daglige 

eller ugentlige tvangsbøder, hvis virksomheden undlader at opfylde et påbud efter nr. 1, eller
3)  Finanstilsynet suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra optagelse til handel på et regu-

leret marked i Danmark.

Afsnit XI  
Tvangsbøder. Tvangsopløsning og sletning. Klageadgang. Straf. Ikrafttræden

Kapitel 22  
Tvangsbøder

§ 162 . Medlemmerne af virksomhedens ledelse kan af Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålæg-
ges daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at
1) indsende dokumenter rettidigt og i behørig stand i overensstemmelse med §§ 138-148 eller 

bestemmelser fastsat i medfør af denne lov,
2) efterkomme en anmodning om oplysning i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr. 2 og 3.

Stk. 2. Virksomhedens revisor kan ligeledes pålægges tvangsbøder, hvis han eller hun undlader at 
give oplysning i henhold til § 160.

Stk. 3. Tvangsbøder tilfalder statskassen.

Kapitel 22 a  
Tvangsopløsning og sletning

§ 162 a . Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en virksomhed i overensstemmelse 
med den lovgivning, som er gældende for virksomheden, hvis den undlader at
1) indsende en erklæring i henhold til § 159 d,
2) indsende oplysninger i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet i henhold til § 161, stk. 1, nr. 2 eller 3.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan slette en filial af en udenlandsk virksomhed fra styrelsens register, 
hvis filialen undlader at indsende en erklæring eller oplysninger eller at efterkomme et påbud efter 
stk. 1, nr. 1-3. Vedrører forholdet et interessentskab eller kommanditselskab, kan styrelsen slette regi-
streringen af interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register.



Årsregnskabsloven

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 925

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken virksomheden eller filialen af den 
udenlandske virksomhed skal opfylde et krav efter § 159 d, § 160 eller § 161, nr. 2 og 3. Opfyldes kra-
vet ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe afgørelse efter stk. 1 
eller 2.

Kapitel 23  
Klageadgang

§ 163 . Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven, bekendtgørelser udstedt i medfør af 
loven, regnskabsstandarder i henhold til §§ 136 og 137 samt Rådets forordning om anvendelse af inter-
nationale regnskabsstandarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgø-
relsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Afgørelser truffet efter § 150, stk. 3, og § 162 a, stk. 1 og 2, samt afslag på anmodning om 
forlængelse af frister kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som er udstedt i medfør af 
§ 153 a, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Afgørelser truffet i medfør af § 161 a, stk. 5 og 6, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, 
senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. § 232, stk. 3, jf. stk. 1, i lov om kapi-
talmarkeder.

Kapitel 24  
Straf

§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16 og 18-134, § 137, stk. 2 og 3, og § 158 samt artikel 4 i Rådets 
forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder straffes med bøde, medmindre højere 
straf er forskyldt efter straffeloven. Det samme gælder, hvis en virksomhed, som har valgt at anvende 
internationale regnskabsstandarder i henhold til § 137, stk. 1, overtræder forskrifter i standarderne 
eller § 137, stk. 3.

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes medlemmerne af virksom-
hedens ansvarlige ledelsesorgan, jf. § 8, med bøde, hvis de har undladt at lade årsregnskabet og et 
eventuelt koncernregnskab revidere, uden at betingelserne herfor i § 135, stk. 1, 3. pkt., er opfyldt, 
eller hvis de har ladet årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab forsyne med en erklæring fra en 
person, som ikke opfylder betingelserne for afgivelse af erklæringer i § 135 a. Med samme straf straf-
fes en person, som har afgivet en erklæring til en årsrapport uden at opfylde betingelserne herfor i 
§ 135 a.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel.

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af 
bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde for overtrædelse af for-
skrifter i regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af § 136, stk. 1.

Stk. 6. Den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyndigheden jf. § 161 a, stk. 6, eller afgiver 
urigtige eller vildledende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er for-
skyldt efter anden lovgivning.

Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af 
loven er 5 år.
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Kapitel 25  
Ikrafttræden og overgang

§ 165 . Denne lov træder i kraft den 1. januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 
1. januar 2002 eller senere, jf. dog stk. 3-6.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr. 526 af 17. juni 1996, jf. dog stk. 3 og 6.

Stk. 36. (Udelades)

§ 166 . Stk. 1-4. (Udelades)
Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fravige overgangsbestemmelserne i denne lov og fastsætte yderli-

gere overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette administrative byrder i for-
bindelse med overgangen til anvendelse af reglerne efter denne lov.

§ 167 . Første gang virksomheden ændrer den anvendte monetære enhed, jf. § 16, kan dette gøres 
uden at iagttage betingelserne i § 13, stk. 2. Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, 
stk. 3, 2. pkt.

§§ 168 og 169 .  (Udelades)

§ 170 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis 
sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold 
tilsiger.
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Tilknyttede ikrafttrædelses og 
overgangsbestemmelser til lovbekendtgørelsen

Lov nr . 516 af 12 . juni 2009 (Ændringer som følge af selskabsloven) indeholder følgende bestem-
melse om ikrafttræden m .v ., som ændret ved § 2 i lov nr . 159 af 16 . februar 2010:

§ 25

Stk. 1. ²) Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministe-
ren kan fastsætte, at loven eller dele heraf træder i kraft på forskellige tidspunkter. Ministeren kan her-
under fastsætte regler, der fraviger de af lovens bestemmelser, som forudsætter tilpasninger af Erhvervs-
styrelsens it-system, for så vidt angår registrering og offentliggørelse, indtil de nødvendige tilpasnin-
ger af it-systemet er afsluttet.

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, …, men kan … ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Loven gælder ikke for Færøerne …
Stk. 4. (Udelades)

Lov nr . 616 af 12 . juni 2013 (Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav 
til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med 
begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m .v .) indeholder føl-
gende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 5

Stk. 1. ³) Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 
og 3. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte regler om, at dele af bestemmelserne i 
§§ 1-4 træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 23. (Udelades)

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. §§ 1-4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-

ger, som de grønlandske forhold tilsiger.
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Lov nr . 634 af 12 . juni 2013 (Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet) indeholder følgende 
bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 13

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
Stk. 23. (Udelades)

§ 14

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. §§ 3, 5-7, 10 og 11 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland 

med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 1367 af 10 . december 2013 (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar) 
indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)

§ 6

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-

ger, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 268 af 25 . marts 2014 (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) 
og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er 
m .v .) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 22

Stk. 1. Loven træder i kraft den 31. marts 2014, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 26. (Udelades)

§ 24

Stk. 1. §§ 1-17 og 19-21 gælder ikke for Færøerne, men §§ 1, 2, 4, 6-9, 11-13 og 21 kan ved kon-
gelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold 
tilsiger.
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Stk. 2. §§ 1, 2, 4-17 og 19-21 gælder ikke for Grønland, men §§ 1, 2, 4-13, 17 og 21 kan ved kon-
gelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske for-
hold tilsiger.

Lov nr . 712 af 25 . juni 2014 om erhvervsdrivende fonde indeholder følgende bestemmelser om 
ikrafttræden m .v .:

§ 133

Stk. 1. 4) Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for denne lovs ikrafttræden, jf. dog 
stk. 2-14. Erhvervs- og vækstministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i 
kraft på forskellige tidspunkter. § 24, stk. 1, træder dog i kraft den 1. december 2014.

Stk. 214. (Udelades)

§ 136

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes 
i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 1284 af 9 . december 2014 om medarbejderinvesteringsselskaber indeholder følgende 
bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 48

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Erhvervs- og vækstministeren frem-
sætter forslag om revision af loven senest i folketingsåret 2017-18. 5) 

§ 49

(Udelades)

§ 50

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes 
i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 738 af 1 . juni 2015 (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale 
regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennem-
sigtighedsdirektivet m .v .) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2015, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. (Udelades)
Stk. 4. (Udelades)
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Stk. 5. Uanset stk. 3 har § 1, nr. 130, først virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 
2018 eller senere, for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C samt for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæfti-
gede i løbet af regnskabsåret på mindre end 500. Indtil da finder den hidtil gældende § 99 a anven-
delse for disse virksomheder, idet redegørelsen i henhold til § 99 a, stk. 3, for regnskabsår, der begyn-
der den 1. januar 2016 eller senere, dog tillige skal suppleres med oplysninger om politikker for miljø-
forhold, hvis virksomheden har politikker for miljøforhold. Har virksomheden ikke sådanne politikker, 
skal dette oplyses i ledelsesberetningen. For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balan-
cetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, har § 1, nr. 130, 
dog virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016, jf. stk. 3.

Stk. 6. Stk. 5 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som aflægger koncernregn-
skab, idet antallet af heltidsbeskæftigede medarbejdere skal forstås som antallet af medarbejdere i 
koncernen som helhed.

Stk. 7. (Udelades)

§ 8

Stk. 13. (Udelades)
Stk. 4. Virksomheder, der har udskudt indregning af visse pensionsforpligtelser m.v. efter korri-

dormetoden som beskrevet i den tidligere internationale regnskabsstandard IAS 19, kan uanset § 1 
anvende den hidtidige praksis for indregning og måling af pensionsforpligtelser m.v. for regnskabsår, 
der begynder før den 1. januar 2021.

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om yderligere overgangsbestemmelser ud over de i 
stk. 1-4 nævnte, i det omfang det er nødvendigt for at lette overgangen til at anvende bestemmelserne 
i § 1.

§ 9

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-

ger, som de grønlandske forhold tilsiger.
Stk. 3. § 5 og § 6 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de 

ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Lov nr . 1547 af 13 . december 2016 (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af 
kapitalejerlån m .v .) 6) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Stk. 23. (Udelades)

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved en kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
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Lov nr . 665 af 8 . juni 2017 (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter 
(MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) 
m .v .) 7) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 21

Stk. 1. Loven træder i kraft den 3. januar 2018, jf. dog stk. 2.
Stk. 26. (Udelades)

§ 22

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, og §§ 1-14 og 16-20 gælder ikke for Grønland, jf. dog stk. 2 
og 3.

Stk. 2. §§ 1, 2, 4-6, 8, 12, 13, 16, 18 og 20 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i 
kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. §§ 1-14, 16, 18 og 20 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grøn-
land med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 1716 af 27 . december 2018 (Tilpasninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU, ændring af kravene til revisorers efteruddannelse og styrket kontrol i forbindelse 
med ansøgninger om tilladelse til eksport af cyberovervågningsudstyr) 8) indeholder følgende 
bestemmelser om ikrafttræden m .v .:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (Udelades)
Stk. 3. § 1 har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Uanset stk. 3 kan en virksomhed anvende de ændringer af årsregnskabsloven, der følger af 

§ 1, for et regnskabsår, der slutter den 31. december 2018 eller senere, når anvendelsen sker syste-
matisk og konsekvent.

Stk. 5. (Udelades)

§ 6

Stk. 1. Ved en virksomheds første ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og for-
pligtelser samt indtægter og omkostninger som følge af årsregnskabslovens § 33 som ændret ved 
denne lovs § 1, nr. 7 og 8, og årsregnskabslovens §§ 83 a eller 83 b som affattet ved denne lovs § 1, 
nr. 38 og 39, kan ændringerne uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, 2. pkt., foretages uden tilpas-
ning af sammenligningstal.

Stk. 2. Indregning af beløb i posten dagsværdireserven under egenkapitalen efter årsregnskabslo-
vens § 49, stk. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25, kan uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, 
ske således, at der alene for de reguleringer, der indregnes første gang i balancen i regnskabsår, der 
begynder den 1. januar 2020 eller senere, skal ske en tilsvarende indregning i dagsværdireserven.

Stk. 3. Regler fastsat i medfør af § 99 a, stk. 8 og 9, og § 99 b, stk. 1 og 2, jf. § 99 a, stk. 8 og 9, i 
årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1580 af 10. december 2015, forbliver i kraft, indtil de 
ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 99 a, stk. 9 og 10, og § 99 b, stk. 8 og 9.

Stk. 4. (Udelades)
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§ 7

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. §§ 1 og 2 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de 

ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 445 af 13 . april 2019 (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimums-
krav til anpartsselskabers selskabskapital) 9) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden 
m .v .:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 10)

Stk. 2. Lovens § 2, nr. 2 og 3, finder ikke anvendelse for iværksætterselskaber, som er stiftet før 
lovens ikrafttræden. For disse iværksætterselskaber finder de hidtil gældende regler i årsregnskabslo-
ven anvendelse.

§ 4

Stk. 17. (Udelades)
Stk. 8. Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bun-

den reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabska-
pitalen samlet udgør mindst 40.000 kr. Reserven kan ikke elimineres med selskabets underskud eller 
formindskes på anden måde. Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang selskabskapi-
talen forøges.

Stk. 9. (Udelades)

§§ 5-7

(Udelades)

§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1, 2 og 4-7 kan ved kongelig anordning helt eller 
delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 642 af 19 . maj 2020 (Kontrolpakken) indeholder følgende bestemmelser om ikrafttræden 
m .v .:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2020, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 23. (Udelades)
Stk. 4. § 1, nr. 4, har virkning for indsendelse af årsrapporter, der foretages efter den 1. januar 

2021.
Stk. 511. (Udelades)
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§ 8

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. § 5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne med de ændrin-

ger, som de færøske forhold tilsiger.
Stk. 3. §§ 1-5 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændrin-

ger, som de grønlandske forhold tilsiger.

Lov nr . 741 af 30 . maj 2020 (Krav om rapportering af dataetik) indeholder følgende bestemmel-
ser om ikrafttræden m .v .:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 
eller senere.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes 
i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.
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Bilag 1  
Definitioner

I denne lov skal nedenstående forstås som

A. Generelt

1. Aktivt marked:
Et marked, hvor transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder sted med tilstrækkelig hyppighed 
og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger.

2. Kapitalandele:
Andele i aktieselskaber (aktier), i anpartsselskaber (anparter) samt i andre virksomheders egenkapital.

3. Minoritetsinteresser:
Kapitalandele i konsoliderede virksomheder, der ejes af andre end koncernvirksomhederne.

4. Monetære poster:
Likvider samt aktiver og forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, der afregnes i fastlagte eller 
bestemmelige beløb.

5. Statslige aktieselskaber:
Et aktieselskab, hvortil den danske stat har samme forbindelse til selskabet, som et moderselskab har 
til et datterselskab, jf. § 351, jf. §§ 6 og 7 i selskabsloven.

6. Virksomhedens ledelse:
Medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og 
den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I 
virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet 
af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i 
virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelses-
organ.

7. Virksomhedsdeltager:
En aktionær, anpartshaver eller andre, der ejer kapitalandele i en virksomhed.

8. Virksomhedskapital:
Kapital, som virksomhedsdeltagerne har indskudt i virksomheden. I aktie- og anpartsselskaber består 
virksomhedskapitalen af aktiekapitalen henholdsvis anpartskapitalen.

B. Koncerner m.v.

1. Koncern:
En modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder.
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2. Modervirksomhed:
En virksomhed, som har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder.

En dattervirksomhed kan kun have én direkte modervirksomhed. Hvis flere virksomheder opfylder et 
eller flere af kriterierne i nr. 4, er det alene den virksomhed, som faktisk kan udøve den bestemmende 
indflydelse til at styre virksomhedens økonomiske og driftsmæssige beslutninger, der anses for at 
være modervirksomhed.

3. Dattervirksomhed:
En virksomhed, der er underlagt bestemmende indflydelse af en modervirksomhed.

4. Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed:
Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæs-
sige beslutninger.

Bestemmende indflydelse i forhold til en dattervirksomhed foreligger, når modervirksomheden direkte 
eller indirekte gennem en dattervirksomhed ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virk-
somhed, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestem-
mende indflydelse.

Ejer en modervirksomhed ikke mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed, forelig-
ger der bestemmende indflydelse, hvis modervirksomheden har
1) råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,
2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i en virksomhed i henhold til en ved-

tægt eller aftale,
3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette 

organ besidder den bestemmende indflydelse på virksomheden, eller har
4) råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ 

og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over virksomheden.
Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder, herunder tegningsretter og købsoptioner 
af kapitalandele, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres, skal tages i betragtning ved vurderingen 
af, om en virksomhed har beføjelse til at styre en anden virksomheds økonomiske og driftsmæssige 
beslutninger.

Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som 
knytter sig til kapitalandele, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dens dattervirksomheder.

5. Associeret virksomhed:
En virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed, men i hvilken en anden virksomhed og dennes dat-
tervirksomheder besidder kapitalinteresser og udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens 
driftsmæssige og finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis virk-
somheden og dens dattervirksomheder tilsammen besidder 20 pct. eller mere af stemmerettighe-
derne.
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6. Kapitalinteresse: 
En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden 
virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en 
varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital i en anden virksomhed formodes at 
være en kapitalinteresse, når rettigheden udgør mindst 20 pct. af egenkapitalen i den anden virksom-
hed.

7. Tilknyttet virksomhed:
En virksomheds dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes dattervirksomhed.

C. Årsrapportens elementer

1. Aktiver:
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra 
fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

2. Anlægsaktiver:
Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden.

3. Omsætningsaktiver:
Aktiver, der ikke er anlægsaktiver.

4. Kortfristede aktiver:
Et aktiv skal i bilag 2, skema 2, klassificeres som kortfristet, hvis det opfylder et af følgende kriterier:
a) Det forventes realiseret eller det besiddes med salg eller forbrug for øje som led i virksomhedens 

normale driftscyklus.
b) Det besiddes primært med handel for øje.
c) Det forventes realiseret inden for 12 måneder efter balancedagen.
d) Det er i form af likvider, medmindre det er underlagt en begrænsning, som gør, at det ikke kan 

omsættes eller anvendes til at indfri en forpligtelse i mindst 12 måneder efter balancedagen.

5. Langfristede aktiver:
Aktiver, som ikke anses for kortfristede aktiver, jf. nr. 4, anses som langfristede aktiver.

6. Finansielle aktiver:
Aktiver i form af
1) likvider,
2) aftalt ret til at modtage likvider eller andre finansielle aktiver fra tredjemand,
3) aftalt ret til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan være 

gunstige, eller
4) ret over egenkapital i en anden virksomhed.

7. Forpligtelser:
Eksisterende pligter for virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfri-
else forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.
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8. Finansielle forpligtelser:
Forpligtelser i form af
1) aftalt pligt til at afgive likvider eller andre finansielle aktiver til tredjemand eller
2) aftalt pligt til at udveksle finansielle aktiver eller forpligtelser med tredjemand på vilkår, der kan 

være ugunstige.

9. Hensatte forpligtelser:
Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, og som vedrører regnskabsåret 
eller tidligere regnskabsår.

10. Eventualaktiver:
Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan medføre 
fremtidige økonomiske fordele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en eller flere 
usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol.

11. Eventualforpligtelser:
1) Forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som kan med-

føre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, men hvor forpligtelsernes eksistens først kan 
bekræftes af en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, 
eller

2) forpligtelser, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, men hvor det 
ikke er sandsynligt, at afviklingen vil medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele, eller

3) forpligtelser, hvis beløbsmæssige størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed.

12. Indtægter:
Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning af aktiver eller 
fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter indgår dog ikke indskud fra 
ejere.

13. Nettoomsætning:
Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og 
anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

14. Omkostninger:
Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af aktiver eller 
stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke udlodning 
eller uddelinger til ejere.

D. Målegrundlag m.v.

1. Amortiseret kostpris:
Amortiseret kostpris er den værdi, til hvilken et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse blev målt 
ved første indregning med
1) fradrag af afdrag,
2) tillæg eller fradrag af den samlede afskrivning på forskellen mellem det oprindeligt indregnede beløb 

og det beløb, der forfalder ved udløb, og
3) fradrag af nedskrivninger.
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2. Dagsværdien:

Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved trans-
aktioner mellem af hinanden uafhængige parter.

3. Genanskaffelsesværdien:
For et aktiv er genanskaffelsesværdien den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv på 
balancedagen.

4. Genindvindingsværdien:
For et aktiv er genindvindingsværdien den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket 
forventede omkostninger ved et salg.

5. Kapitalværdien:
For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoind-
betalinger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved fortsat benyttelse i den nuvæ-
rende funktion. Kapitalværdien for en forpligtelse er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af 
de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid.

6. Kostprisen:
For et aktiv er kostprisen det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset dette er anskaffet fra 
en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det beløb, der er modtaget 
som vederlag for forpligtelsen.

7. Nettorealisationsværdien:
For et aktiv er nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 
balancedagen forventes at indbringe som led i normal drift. Nettorealisationsværdien for en forplig-
telse er summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid.

8. Produktionsmetoden:
Produktionsmetoden er en indtægtsmetode, ifølge hvilken indtægter og omkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen i takt med, at arbejdet bliver udført. Når produktionsmetoden anvendes, måles det 
igangværende arbejde i balancen til den opgjorte salgsværdi af den udførte del af arbejdet.

Salgsværdien for et igangværende arbejde udgør den forholdsmæssige andel af den kontraktfastsatte 
pris henholdsvis kalkulerede salgspris, der er indtjent for den på balancedagen udførte andel af det 
samlede entreprisearbejde.

9. Salgsværdien:
For et aktiv er salgsværdien den pris, aktivet kan sælges til på balancedagen. Salgsværdien for en for-
pligtelse er den pris, der skal betales for at frigøre sig af forpligtelsen på balancedagen.
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Bilag 2  
Skemaer for balancer og resultatopgørelser

1. Skema for balance i kontoform (regnskabsklasse B, C og D)

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER 
I. Immaterielle anlægsaktiver
1. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra 

udviklingsprojekter
2. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder
3. Goodwill
4. Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver

II. Materielle anlægsaktiver
1. Grunde og bygninger
2. Produktionsanlæg og maskiner
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

III. Finansielle anlægsaktiver
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
3. Kapitalinteresser
4. Tilgodehavender hos kapitalinteresser
5. Andre værdipapirer og kapitalandele
6. Andre tilgodehavender
7. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

OMSÆTNINGSAKTIVER 
I. Varebeholdninger
1. Råvarer og hjælpematerialer
2. Varer under fremstilling
3. Fremstillede varer og handelsvarer
4. Forudbetalinger for varer

II. Tilgodehavender
1. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
3. Tilgodehavender hos kapitalinteresser
4. Andre tilgodehavender
5. Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
7. Periodeafgrænsningsposter
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III. Værdipapirer og kapitalandele
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
2. Andre værdipapirer og kapitalandele

IV. Likvide beholdninger

PASSIVER

EGENKAPITAL 
I. Virksomhedskapital

II. Overkurs ved emission

III. Reserve for opskrivninger

IV. Andre reserver
1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
2. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse
3. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs
4. Reserve for udviklingsomkostninger
5. Øvrige lovpligtige reserver
6. Vedtægtsmæssige reserver
7. Øvrige reserver

V. Overført overskud eller underskud

HENSATTE FORPLIGTELSER 
1. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser
2. Hensættelser til udskudt skat
3. Andre hensatte forpligtelser

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 
1. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
2. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve
3. Gæld til kreditinstitutter
4. Modtagne forudbetalinger fra kunder
5. Leverandører af varer og tjenesteydelser
6. Vekselgæld
7. Gæld til tilknyttede virksomheder
8. Gæld til kapitalinteresser
9. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
10. Periodeafgrænsningsposter
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KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 
1. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
2. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve
3. Gæld til kreditinstitutter
4. Modtagne forudbetalinger fra kunder
5. Leverandører af varer og tjenesteydelser
6. Vekselgæld
7. Gæld til tilknyttede virksomheder
8. Gæld til kapitalinteresser
9. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
10. Periodeafgrænsningsposter
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2. Skema for balance i kontoform – opdeling i lang- og kortfristede aktiver og passiver  
(regnskabsklasse B, C og D)

AKTIVER

LANGFRISTEDE AKTIVER 
I. Immaterielle aktiver
1. Færdiggjorte udviklingsprojekter, herunder patenter og lignende rettigheder, der stammer fra 

udviklingsprojekter
2. Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder
3. Goodwill
4. Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle aktiver

II. Materielle aktiver
1. Grunde og bygninger
2. Produktionsanlæg og maskiner
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle aktiver

III. Finansielle aktiver
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
3. Kapitalinteresser
4. Tilgodehavender hos kapitalinteresser
5. Andre værdipapirer og kapitalandele
6. Andre tilgodehavender
7. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 

KORTFRISTEDE AKTIVER 
I. Varebeholdninger
1. Råvarer og hjælpematerialer
2. Varer under fremstilling
3. Fremstillede varer og handelsvarer
4. Forudbetalinger for varer

II. Tilgodehavender
1. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
2. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
3. Tilgodehavender hos kapitalinteresser
4. Andre tilgodehavender
5. Krav på indbetaling af virksomhedskapital og overkurs
6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse
7. Periodeafgrænsningsposter
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III. Værdipapirer og kapitalandele
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
2. Andre værdipapirer og kapitalandele

IV. Likvide beholdninger

PASSIVER

EGENKAPITAL 
I. Virksomhedskapital

II. Overkurs ved emission

III. Reserve for opskrivninger

IV. Andre reserver
1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
2. Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse
3. Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs
4. Reserve for udviklingsomkostninger
5. Øvrige lovpligtige reserver
6. Vedtægtsmæssige reserver
7. Øvrige reserver

V. Overført overskud eller underskud

LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER 
1. Pensioner og lignende forpligtelser
2. Udskudt skat
3. Andre hensatte forpligtelser
4. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
5. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve
6. Gæld til kreditinstitutter
7. Modtagne forudbetalinger fra kunder
8. Leverandører af varer og tjenesteydelser
9. Vekselgæld
10. Gæld til tilknyttede virksomheder
11. Gæld til kapitalinteresser
12. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
13. Periodeafgrænsningsposter
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KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 
1. Pensioner og lignende forpligtelser
2. Andre hensatte forpligtelser
3. Gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer
4. Konvertible og udbyttegivende gældsbreve
5. Gæld til kreditinstitutter
6. Modtagne forudbetalinger fra kunder
7. Leverandører af varer og tjenesteydelser
8. Vekselgæld
9. Gæld til tilknyttede virksomheder
10. Gæld til kapitalinteresser
11. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
12. Periodeafgrænsningsposter
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3. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, artsopdelt  
(regnskabsklasse B, C og D)

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 
og 81. Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet)

1. Nettoomsætning *
2. Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling *
3. Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver *
4. Andre driftsindtægter *
5. Eksterne omkostninger *

a) Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer *
b) Andre eksterne omkostninger *
(Bruttofortjeneste/Bruttotab)

6. Personaleomkostninger
a) Lønninger
b) Pensioner
c) Andre omkostninger til social sikring

7. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver
8. Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger
9. Andre driftsomkostninger
10. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
b) Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser

11. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
12. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
13. Andre finansielle indtægter
14. Nedskrivning af finansielle aktiver
15. Øvrige finansielle omkostninger

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
b) Andre finansielle omkostninger

16. Skat af årets resultat
17. Andre skatter
18. Årets resultat
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4. Skema for resultatopgørelse i beretningsform, funktionsopdelt  
(regnskabsklasse B, C og D)

(* ud for posten indikerer, at små og mellemstore virksomheder kan sammendrage posten, jf. §§ 32 
og 81. Bruttofortjeneste/Bruttotab i parentesen skal i så fald placeres i stedet)

1. Nettoomsætning *
2. Produktionsomkostninger *
3. Bruttoresultat *
(Bruttofortjeneste/Bruttotab)
4. Distributionsomkostninger
5. Administrationsomkostninger
6. Andre driftsindtægter *
7. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

a) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder
b) Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser

8. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver
9. Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder
10. Andre finansielle indtægter
11. Nedskrivning af finansielle aktiver
12. Øvrige finansielle omkostninger

a) Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder
b) Andre finansielle omkostninger

13. Skat af årets resultat
14. Andre skatter
15. Årets resultat
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Officielle noter

1)  Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 1982/891/EØF af 
17. december 1982 om spaltning af aktieselskaber, EF-Tidende 1982, nr. L 378, side 47, dele af 
Rådets direktiv 1989/666/EØF af 21. december 1989 om offentlighed vedrørende filialer oprettet 
i en medlemsstat af visse former for selskaber henhørende under en anden stats retsregler, EF-
Tidende 1989, nr. L 395, side 36, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 
21. april 2004 om overtagelsestilbud, EU-Tidende 2004, nr. L 142, side 12, dele af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsig-
tighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på 
et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 390, side 38, 
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision 
af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 1978/660/EØF og 
om ophævelse af Rådets direktiv 1984/253/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 157, side 87, dele af 
Rådets direktiv 2006/99/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende 
selskabsret på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 
137, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU af 5. april 2011 om fusioner af 
aktieselskaber, EU-Tidende 2011, nr. L 110, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning af de garantier, der kræves i medlemssta-
terne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde nævnte sel-
skaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår 
stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelse af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre 
disse garantier lige byrdefulde, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 74, dele af Rådets direktiv 
2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende selskabsret på grund af 
Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 365, dele af Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regn-
skaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/
EØF, EU-Tidende 2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2014/95/EU af 22. oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU, for så vidt angår offent-
liggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksom-
heder og koncerner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/102/EU af 7. november 2014 om tilpasning af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretnin-
ger for visse virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, 
nr. L 334, side 86, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 
2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af 
gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget 
til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til han-
del, og Europa-Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse 
bestemmelser i direktiv 2004/109/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 294, side 13.

2)  Der er udstedt følgende bekendtgørelser om ikrafttræden i medfør af den nævnte bestemmelse: 
Bekendtgørelse nr. 186 af 22. februar 2010, som ændret ved bekendtgørelse nr. 141 af 22. februar 
2011, bekendtgørelse nr. 136 af 22. februar 2011, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1189 af 
19. oktober 2015, og bekendtgørelse nr. 242 af 11. marts 2015.
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3)  Der er udstedt følgende bekendtgørelser om ikrafttræden i medfør af den nævnte bestemmelse: 
Bekendtgørelse nr. 1385 af 15. november 2013 og bekendtgørelse nr. 242 af 11. marts 2015.

4)  Der er udstedt følgende bekendtgørelse om ikrafttræden i medfør af den nævnte bestemmelse: 
Bekendtgørelse nr. 1386 af 10. december 2014.

5)  Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 10. december 2014.
6)  Lovændringen vedrører § 35 a, stk. 1, 1. pkt. og § 97 a, stk. 3.
7)  Lovændringen vedrører § 159 a og § 163, stk. 4.
8)  Lovændringen vedrører § 3, stk. 1, nr. 3, § 9, stk. 5, 1. pkt., § 13, stk. 1, nr. 5, § 17, stk. 1, 2. og 

3. pkt., § 17, stk. 1, 2. pkt., § 22 a, stk. 3, nr. 1, § 33, stk. 1, 2. pkt., § 35 b, § 37, stk. 1, 3. pkt., 
§ 37 a, § 39, stk. 2, 2. pkt., § 39, stk. 3, § 43 a, stk. 1 og stk. 3-6, § 49, ’Egenkapital’, § 55 a, § 58, 
nr. 2 og 3, § 58 a, § 59, § 78, stk. 3-5 og stk. 7, § 83 a, § 83 b, § 88, stk. 2, § 96, stk. 1, 2. pkt., 
§  97 a, stk. 1-3, § 99, stk. 1-3., § 99 a, § 99 b, § 99 c, stk. 8, 1. pkt., § 101, stk. 1, nr. 1, § 102, 
stk. 3-5, § 107 d, § 110, stk. 2-5, § 111, stk. 1, § 112, stk. 2, nr. 2, § 118, stk. 2, § 119, stk. 3, 
§  121, stk. 2, § 124, stk. 2, 2. pkt., § 125, stk. 2, nr. 3, § 126, stk. 1, nr. 5 og 10, § 126, stk. 4-7, 
§ 128, stk. 2-5, § 128 a, stk. 1, 1. pkt., § 134 a, § 135, stk. 3, 1. pkt., § 144, stk. 1, nr. 6, § 159, 
stk. 1, 1. pkt., § 167, 2. pkt., bilag 1, B, nr. 5-7, bilag 1, C, nr. 13, bilag 2, skema 1, AKTIVER, 
ANLÆGSAKTIVER, III. Finansielle anlægsaktiver, nr. 3 og 4, bilag 2, skema 1, AKTIVER, OMSÆT-
NINGSAKTIVER, II. Tilgodehavender, nr. 3, bilag 2, skema 1, PASSIVER, LANGFRISTEDE GÆLDS-
FORPLIGTELSER, nr. 8, bilag 2, skema 1, PASSIVER, KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER, nr. 
8, bilag 2, skema 2, AKTIVER, LANGFRISTEDE AKTIVER, III. Finansielle aktiver, nr. 3 og 4, bilag 2, 
skema 2, AKTIVER, KORTFRISTEDE AKTIVER, II. Tilgodehavender, nr. 3, bilag 2, skema 2, PASSI-
VER, LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER, nr. 11, bilag 2, skema 2, PASSIVER, KORTFRISTEDE FOR-
PLIGTELSER, nr. 10, bilag 2, skema 3, nr. 10, litra b, og bilag 2, skema 4, nr. 7, litra b.

9)  Lovændringen vedrører § 35 c bilag 2, skema 1, PASSIVER, EGENKAPITAL, IV. Andre reserver, 
nr. 4 og bilag 2, skema 2, PASSIVER, EGENKAPITAL, IV. Andre reserver, nr. 4.

10) Loven er bekendtgjort i Lovtidende den 14. april 2019.
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Oversigt over internationale  
regnskabsstandarder — IFRS

Oversigt over offentliggjorte internationale regnskabsstandarder  
IFRS/IAS pr. 1. november 2021

IFRS Officiel titel Dansk oversættelse

1 First-time Adoption of International Financial 
Reporting Standards

Førstegangsanvendelse af IFRS

2 Share-based Payment Aktiebaseret vederlæggelse

3 Business Combinations Virksomhedssammenslutninger

4 Insurance Contracts Forsikringskontrakter

5 Non-current Assets Held for Sale and Disconti-
nued Operations

Langfristede aktiver, som besiddes med  
henblik på videresalg og ophørende aktiviteter

6 Exploration for and Evaluation of Mineral 
Resources

Efterforskning og vurdering af mineral-
ressourcer

7 Financial Instruments: Disclosures Finansielle instrumenter: Oplysninger

8 Operating Segments Segmentoplysninger

9 Financial Instruments Finansielle instrumenter

10 Consolidated Financial Statements Konsoliderede regnskaber

11 Joint Arrangements Fælles kontrollerede arrangementer

12 Disclosures of Interests in Other Entities Oplysning om interesser i andre virksomheder

13 Fair Value Measurement Dagsværdimåling

14 Regulatory Deferral Accounts Regulatoriske aktiviteter

15 Revenue from Contracts with Customers Omsætning fra kontrakter med kunder

16 Leases Leasing

17 Insurance Contracts Forsikringskontrakter
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IAS Officiel titel Dansk oversættelse

1 Presentation of Financial Statements Præsentation af årsregnskabet

2 Inventories Varebeholdninger

7 Cash Flow Statements Pengestrømsopgørelsen

8 Accounting Policies, Changes in Accounting 
Estimates and Errors

Anvendt regnskabspraksis, ændringer i  
regnskabsmæssige skøn og fejl

10 Events After the Balance Sheet Date Begivenheder efter balancedagen

11 Construction Contracts1) Entreprisekontrakter

12 Income Taxes Indkomstskatter

16 Property, Plant and Equipment Materielle anlægsaktiver

17 Leases2) Leasing

18 Revenue1) Omsætning

19 Employee Benefits Personaleydelser

20 Accounting for Government Grants and Disclo-
sure of Government Assistance

Regnskabsmæssig behandling af offentlige 
tilskud og oplysning om andre former for 
offentlig støtte

21 The Effects of Changes in Foreign Exchange 
Rates

Valutaomregning

23 Borrowing Costs Låneomkostninger

24 Related Party Disclosures Oplysning om nærtstående parter

26 Accounting and Reporting by Retirement 
Benefit Plans

Regnskabsmæssig behandling og  
præsentation af fratrædelsesordninger

27 Separate Financial Statements Separate årsregnskaber

28 Investments in Associates and Joint Ventures Investeringer i associerede virksomheder  
og joint ventures

29 Financial Reporting in Hyperinflationary Eco-
nomies

Regnskabsaflæggelse i hyperinflations-
økonomier

32 Financial Instruments: Presentation Finansielle instrumenter: Præsentation 

33 Earnings Per Share Indtjening pr. aktie

34 Interim Financial Reporting Præsentation af delårsregnskaber

36 Impairment of Assets Værdiforringelse af aktiver

37 Provisions, Contingent Liabilities and Contin-
gent Assets

Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og 
eventualaktiver

38 Intangible Assets Immaterielle aktiver

39 Financial Instruments: Recognition and Measu-
rement

Finansielle instrumenter: Indregning og måling 

40 Investment Property Investeringsejendomme

41 Agriculture Landbrug

1) IAS 11 og IAS 18 er blevet erstattet af IFRS 15 for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere, men disse 
to standarder er fortsat fortolkningsgrundlag til loven.

2) IAS 17 er blevet erstattet af IFRS 16 for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 eller senere, men er fortsat fortolk-
ningsgrundlag til loven.
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Oversigt over offentliggjorte IFRIC/SIC pr. 1. november 2021
IFRIC Officiel titel Dansk oversættelse
IFRIC 1 
(IAS 16,37)

Changes in Existing Decommissioning, 
Restoration and Similar Liabilities

Ændringer i forpligtelser vedrørende akti-
ver, som skal tages ud af drift, retablerings-
forpligtelser og lignende forpligtelser

IFRIC 2 
(IAS 32) 

Members’ Shares in Co-operative Entities 
and Similar Instruments

Andele i andelsvirksomheder og lignende 
instrumenter

IFRIC 4 
(IAS 17)

Determining whether an Arrangement Con-
tains a Lease1) 

Vurdering af, om en aftale indeholder en 
leasingkontrakt

IFRIC 5 
(IAS 27, 28 og 
31)

Rights to Interests arising from Decommissi-
oning, Restoration and Environmental Reha-
bilitation Funds

Rettigheder til interesser til dækning af 
omkostninger forbundet med afvikling, 
retablering og miljøgenopretning

IFRIC 6 
(IAS 37)

Liabilities arising from Participating in a Spe-
cific Market-Waste Electrical and Electronic 
Equipment 

Forpligtelser vedrørende bortskaffelse af 
elektronisk udstyr

IFRIC 7 
(IAS 29)

Applying the Restatement Approach under 
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflatio-
nary Economies’

Anvendelse af omregningsmetoden i IAS 29 
Regnskabsaflæggelse i hyperinflationsøko-
nomier

IFRIC 9 
(IAS 39)

Reassessment of Embedded Derivatives2) Revurdering af indbyggede afledte  
finansielle instrumenter

IFRIC 10 
(IAS 34, 36)

Interim Financial Reporting and Impairment Delårsrapportering og værdiforringelse

IFRIC 12 
(IAS 1)

Service Concession Arrangements Koncessionsaftaler

IFRIC 13 
(IAS 18)

Customer Loyalty Programmes3) Kundeloyalitetsordninger 

IFRIC 14 
(IAS 19)

The Limit on a Defined Benefit Asset, Mini-
mum Funding Requirements and their Inter-
action

Indregning af aktiver tilknyttet  
ydelsesbaserede pensionsordninger

IFRIC 15 
(IAS 11, 18)

Agreements for the Construction of Real 
Estate3)

Aftaler om opførelse af ejendomme

IFRIC 16 
(IAS 21, 39)

Hedges of a Net Investment  
in a Foreign Operation

Sikring af en nettoinvestering i en  
udenlandsk virksomhed

IFRIC 17 
(IAS 1, 10, 27) 
(IFRS 3, 5, 7)

Distribution of Non-cash Assets to Owners Udlodning af ikke-kontante aktiver til ejere

IFRIC 18 
(IAS 8, 16, 18, 
20) 
(IFRS 1)  
(IFRIC 12)

Transfers of Assets from Customers3) Overførsel af aktiver fra kunder

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity 
Instruments

Konvertering af finansielle forpligtelser til 
 egenkapitalinstrumenter

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a 
Surface Mine

Afrydningsomkostninger vedr.  
overflade miner i produktionsfasen

IFRIC 21 Levies Afgifter
IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance 

Consideration
Transaktioner i fremmed valuta og 
 forudbetalinger

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments Usikre skattepositioner
1)   IFRIC 4 er ophævet ved implementering af IFRS 16 for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 eller senere, men fin-

der fortsat anvendelse, hvis IAS 17 anvendes til fortolkning af loven.
2)    IFRIC 9 er ophævet ved ikrafttræden af IFRS 9 for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere, men finder 

fortsat anvendelse, hvis IAS 39 anvendes til fortolkning af loven.
3)    IFRIC 13, 15 og 18 er ophævet ved ikrafttræden af IFRS 15 for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere, 

men finder fortsat anvendelse, hvis IAS 18 anvendes tiil fortolkning af loven.
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SIC Officiel titel Dansk oversættelse
SIC-7 
(IAS 21)

Introduction of the Euro Indførelse af euroen

SIC-10 
(IAS 20)

Government Assistance – No Specific Rela-
tion to Operating Activities

Offentlig støtte – ingen konkret forbindelse 
til driftsaktiviteter

SIC-15 
(IAS 17)

Operating Leases – Incentives2) Operationelle leasingkontrakter – incitamen-
ter

SIC-25 
(IAS 12)

Income Taxes – Changes in the Tax Status of 
an Enterprise or its Shareholders

Indkomstskatter – ændringer i virksomhe-
dens eller dens aktionærers skattemæssige 
stilling

SIC-27 
(IAS 1, 17 og 
18)

Evaluating the Substance of Transactions 
Involving the Legal Form of a Lease2)

Vurdering af indholdet af transaktioner, som 
har juridisk form som en leasingkontrakt

SIC-29 
(IAS 1)

Disclosure – Service Concession Arrange-
ments

Oplysning – koncessionsaftaler

SIC-31 
(IAS 18)

Revenue – Barter Transactions Involving 
Advertising Services1)

Omsætning – byttehandler vedrørende 
reklameydelser

SIC-32 
(IAS 38)

Intangible Assets – Web Site Costs Immaterielle aktiver – omkostninger ved 
udvikling af websider

1) SIC-31 er ophævet ved ikrafttræden af IFRS 15 for regnskabsår, der starter 1. januar 2018 eller senere, men finder 
fortsat anvendelse, hvis IAS 18 anvendes til fortolkning af loven.

2) SIC-15 og SIC-27 er blevet ophævet ved implementering af IFRS 16 for regnskabsår, der starter 1. januar 2019 eller 
senere, men finder fortsat anvendelse, hvis IAS 17 anvendes til fortolkning af loven.
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Bekendtgørelse nr. 1091 af 21. december 2001 
om ikrafttræden af årsregnskabslovens § 371)

I medfør af § 165, stk. 5, i lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse 
af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), fastsættes:

§ 1 .   Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 37 sættes i kraft, således at enhver virksomhed inden-
for denne lovs rammer skal anvende lovens regler om dagsværdi m.v. for regnskabsår, der begynder 
den 1. januar 2002 eller senere.

§ 2 .   Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2002. En virksomhed kan dog anvende reglerne i års-
regnskabslovens § 37 for et regnskabsår, der begynder før 1. januar 2002, under iagttagelse af betin-
gelserne herfor i denne lovs § 168, stk. 1, 1. pkt.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 21. december 2001

Bendt Bendtsen

/ Ole Blöndal

Officielle noter 

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 (EF-Tidende 2001 nr. L 283, s. 28).
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Bekendtgørelse nr. 263 af 19. april 2004 
om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende 
virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. 
(årsregnskabsloven)

I medfør af § 37, stk. 3, nr. 4, og § 166, stk. 5, i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af 
årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, fastsættes: 

Kapitel 1  
Undtagelser fra lovens § 37 om anvendelse  

af dagsværdi eller amortiseret kostværdi 

§ 1 .   Nedenstående finansielle aktiver og forpligtelser kan uanset § 37, stk. 1, i loven måles til en an-
den værdi end dagsværdi: 
1) Kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomheds-

sammenslutning, 
2) kontrakter om betaling, der afhænger af fysiske eller klimatiske faktorer, der er variable, 
3) en arbejdsgivers finansielle aktiver og forpligtelser, der vedrører pensionsordninger og andre vel-

færdsordninger for virksomhedens beskæftigede, 
4) forsikringskontrakter, 
5) leasingkontrakter, 
6) finansielle garantikontrakter, der skal sikre betaling i tilfælde af, at debitor misligholder sin beta-

lingspligt, samt 
7) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle 

instrumenter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som 
a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg 

eller anvendelse, 
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og 
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren. 

§ 2 .   Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk. 2, i loven måles 
til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk. 1, skal må-
les til dagsværdi. 
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Kapitel 2  
Overgangsbestemmelser fastsat i medfør af  

lovens § 166, stk. 5 

§ 3 .   Bestemmelsen i stk. 2 kan anvendes af virksomheder, der i henhold til lovens § 7 skal følge be-
stemmelserne i regnskabsklasse B. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncernregnska-
ber, der frivilligt aflægges for små koncerner, jf. lovens § 113, 2. pkt. 

Stk. 2.   Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis, såle-
des at alene transaktioner og begivenheder, der indtræffer efter lovens ikrafttræden, indregnes efter 
de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og 
forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden. 

§ 4 .   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan anvendes af mellemstore virksomheder, der i henhold til lo-
vens § 7 skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendel-
se på koncernregnskaber, der aflægges for mellemstore koncerner. 

Stk. 2.   Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis for de i 
stk. 3 nævnte aktiver og forpligtelser, således at alene transaktioner og begivenheder, der finder sted 
efter lovens ikrafttræden, indregnes efter de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at an-
vende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden. 

Stk. 3.   Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på: 
1) Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler, jf. lovens §§ 33 og 83, 
2) finansielt leasede aktiver og dertil knyttede forpligtelser samt igangværende arbejder for fremmed 

regning, jf. lovens § 33, 
3) finansielle aktiver og forpligtelser, der skal indregnes til amortiseret kostpris, jf. lovens § 37, stk. 2, 
4) investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser, jf. 

lovens § 38, stk. 1, og 
5) aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill, jf. lovens § 122. 

§ 5 .   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 kan anvendes af store virksomheder, der i henhold til lovens § 7 
skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse C. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på kon-
cernregnskaber, der aflægges for store koncerner. 

Stk. 2.   Uanset lovens § 51 kan en i stk. 1 nævnt virksomhed ændre sin regnskabspraksis for de i 
stk. 3 nævnte aktiver og forpligtelser, således at alene transaktioner og begivenheder, der finder sted 
efter lovens ikrafttræden, indregnes efter de nye regler. Endvidere kan virksomheden undlade at an-
vende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, som var indregnet før lovens ikrafttræden. 

Stk. 3.   Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på: 
1) Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler, jf. lovens §§ 33 og 83, og 
2) aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill, jf. lovens § 122. 

§ 6 .   Bestemmelsen i § 5, stk. 3, nr. 2, finder tilvarende anvendelse på virksomheder, der i henhold 
til lovens § 7 skal følge regnskabsklasse D. Bestemmelserne finder tilsvarende anvendelse på koncern-
regnskaber, der aflægges for koncerner af de omhandlede virksomheder som modervirksomheder. 

§ 7 .   En modervirksomhed kan i årsregnskab og koncernregnskab uanset lovens § 121 behandle etab-
leringen af koncernforhold efter den metode, der blev anvendt ved koncernetableringen inden lovens 
ikrafttræden. 
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§ 8 .   En virksomhed kan uanset lovens § 86 undlade at vise sammenligningstal for poster i penge-
strømsopgørelser første gang en sådan udarbejdes efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 2.   En virksomhed kan undlade at tilpasse de i lovens § 101, stk. 1, nr. 2, jf. nr. 1, omhandle-
de hoved- og nøgletal for de fire år, der løb forud for lovens ikrafttræden. 

Stk. 3.   Undlader en virksomhed at vise henholdsvis tilpasse de i stk. 1 og 2 nævnte beløb og tal, 
skal dette oplyses som anført i lovens § 55, stk. 2. 

§ 9 .   Virksomheder, der anvender undtagelsesreglerne i §§ 3-8, skal oplyse dette i noterne. Det sam-
me gælder virksomheder, der anvender bestemmelserne i lovens § 166, stk. 2 og 3. Hvor der som føl-
ge af anvendelse af denne bekendtgørelse eller lovens § 166, stk. 2 og 3, bliver tale om mere end én 
regnskabspraksis for ensartede regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, så-
fremt dette er nødvendigt for at opfylde lovens § 11, stk. 1. 

Stk. 2.   Udover stk. 1, 2. og 3. pkt., berører denne bekendtgørelse ikke reglerne i lovens § 166, 
stk. 1-4. 

Kapitel 3  
Ikrafttræden m.v. 

§ 10 .   Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2004 og kan anvendes med virkning for et regn-
skabsår, der er begyndt før den 1. april 2004. 

Stk. 2.   Bekendtgørelse nr. 841 af 11. oktober 2002 om undtagelser fra lov om erhvervsdriven-
de virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) ophæves. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 19. april 2004

Ole Blöndal

/ Grethe Krogh Jensen
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Bekendtgørelse nr. 319 af 12. april 2011 
om overgang til regnskabsaflæggelse efter 
årsregnskabsloven

I medfør af § 51, stk. 3, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 395 af 25. maj 2009 som ændret 
ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, fastsættes:

§ 1 .   Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, og 
som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab anvendte anden regnskabsregulering end 
årsregnskabsloven.

Stk. 2.   Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på virksomheder, som er omfattet af års-
regnskabsloven, og som ved aflæggelsen af seneste års- eller koncernregnskab i medfør af årsregn-
skabslovens § 137, udarbejdede års- eller koncernregnskab i henhold til de af EU Kommissionen ved-
tagne internationale regnskabsstandarder IFRS.

§ 2 .   Bekendtgørelsens regler kan anvendes på indregning, måling og præsentation i balancen på tids-
punktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, jf. dog §§ 4 og 5. Tidspunktet 
for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven er begyndelsen på den første periode, 
for hvilken virksomheden præsenterer sammenligningstal i henhold til årsregnskabsloven.

§ 3 .   En virksomhed, der er overgået til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, kan, 
for den periode, der vedrører første regnskabsaflæggelse efter årsregnskabslovens regler, vælge at 
anvende en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9.

Stk. 2.   Ved anvendelse af en eller flere af bestemmelserne i §§ 5-9 skal ensartede transaktioner 
indregnes og måles ensartet.

Stk. 3.   Hvis en eller flere af bestemmelserne i §§ 4-9 anvendes, skal der i redegørelsen for an-
vendt regnskabspraksis oplyses om hvilke undtagelser, der har været anvendt, samt gives en overord-
net omtale af, hvordan anvendelsen af disse bestemmelser har påvirket virksomhedens finansielle stil-
ling, indtjening og pengestrømme.

§ 4 .   En virksomhed kan undlade at tilpasse hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. årsregnskabs-
lovens § 101, stk. 1, for perioder før tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregn-
skabsloven.

§ 5 .   Virksomheder, der ved aflæggelsen af det senest aflagte års- eller koncernregnskab i medfør af 
årsregnskabslovens § 1, stk. 3, nr. 1, var undtaget fra årsregnskabslovens bestemmelser, kan præsen-
tere resultatet af den ophørte aktivitet som et enkelt beløb i resultatopgørelsen. Aktiver og forpligtel-
ser vedrørende den ophørte aktivitet kan præsenteres som samlede beløb i balancen.

Stk. 2.   Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på oversigten efter årsregnskabslovens § 101, stk. 1.
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Stk. 3.   Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal resultat, aktiver og forpligtelser vedrørende den ophør-
te aktivitet specificeres på hovedposter i noterne. Specifikationen skal omfatte alle perioder efter tids-
punktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

§ 6 .   Virksomheden kan undlade at anvende årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssam-
menslutninger for de virksomhedssammenslutninger, der er gennemført forud for tidspunktet for over-
gang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven.

Stk. 2.   Hvis stk. 1 finder anvendelse, skal aktiver og forpligtelser, der hidrører fra en virksomheds-
sammenslutning, men som i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser ikke kan indregnes i balan-
cen, på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven indregnes som en 
del af goodwill fra virksomhedssammenslutningen.

§ 7 .   Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed, kan va-
lutakursen på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven anses for den 
historiske kurs.

Stk. 2.   Stk. 1 finder alene anvendelse for balanceposter, der tidligere blev omregnet til balance-
dagens kurs, men som efter årsregnskabslovens bestemmelser skal omregnes til trans aktions dagens 
kurs.

§ 8 .   På tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven kan virksomhe-
den for materielle og immaterielle anlægsaktiver vælge at fastlægge kostpriser og akkumulerede 
værdireguleringer, herunder op-, af- og nedskrivninger, som værdierne opgjort efter virksomhedens 
hidtidige regnskabspraksis. Herunder kan virksomheden for perioder, der ligger forud for tidspunk-
tet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven, undlade at anvende årsregnskabs-
lovens § 43 på anlægsaktiver, som i seneste års- eller koncernregnskab var klassificeret som imma-
terielle anlægsaktiver med ubestemmelig brugstid, eksempelvis goodwill.

§ 9 .   Virksomheden kan på tidspunktet for overgang til regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven 
fastlægge kostprisen for materielle og immaterielle anlægsaktiver, der i henhold til virksomhedens hid-
tidige regnskabspraksis blev målt til dagsværdi, som dagsværdien opgjort efter virksomhedens hidti-
dige regnskabspraksis.

Stk. 2.   Uanset stk. 1 skal kostprisen opgjort efter den hidtidige regnskabspraksis danne grundlag 
for opgørelsen af binding af reserver, jf. årsregnskabslovens § 41, stk. 3.

§ 10 .   Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter 
straffeloven. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straf-
felovens 5. kapitel.

§ 11 .   Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. april 2011.
Stk. 2.   Bekendtgørelsen har virkning for årsrapporter, der aflægges den 19. april 2011 eller sene-

re.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 12. april 2011

Niels Henrik Englev
 

/ Kasper Hansen
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Bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 
om overgangsbestemmelser ved anvendelse af 
visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som 
disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om 
ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre 
love

I medfør af § 8, stk. 5, i lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige 
andre love fastsættes:

§ 1 .  Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 38 i årsregnskabsloven og indregnet akti-
ver og forpligtelser til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, og hvor ændringen af års-
regnskabslovens § 38 medfører, at aktiverne og/eller forpligtelserne skal måles til kostpris, jf. årsregn-
skabslovens § 36, stk. 1, til amortiseret kostpris, jf. årsregnskabslovens § 37, stk. 2, til dagsværdi, jf. 
årsregnskabslovens § 41, stk. 1, eller til indre værdi, jf. årsregnskabslovens § 43 a, stk. 1, kan uanset 
årsregnskabslovens § 51, stk. 1, anse den indregnede dagsværdi i årsrapporten for det sidste regn-
skabsår, som begynder før den 1. januar 2016, som ny kostpris for aktiver og forpligtelser i årsrappor-
ten for det efterfølgende regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenlignings-
tal i balancen eller resultatopgørelsen.

§ 2 .   For investeringsejendomme, som ikke har kunnet måles til dagsværdi efter den hidtil gældende 
årsregnskabslovs § 38, men hvor ændringen af samme lovs § 38 medfører, at investeringsejendom-
mene kan måles til dagsværdi, kan virksomheden uanset årsregnskabslovens § 51, stk. 1, for regn-
skabsår, der begynder senest den 31. december 2016, indregne første regulering til dagsværdi direk-
te på egenkapitalen ultimo. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balan-
cen eller resultatopgørelsen.

§ 3 .   Virksomheder, der har anvendt den hidtil gældende § 34 i årsregnskabsloven og indregnet kapi-
talandele i fællesledede virksomheder ved pro rata-konsolidering, og som fremover vil indregne og 
måle kapitalandelene til kostpris, jf. årsregnskabslovens § 36, stk. 1, kan uanset årsregnskabslovens 
§ 51, stk. 1, anse den indregnede nettoværdi i årsregnskabet for det sidste regnskabsår, som begyn-
der før den 1. januar 2016, som ny kostpris for kapitalandelene i årsregnskabet for det efterfølgende 
regnskabsår. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen eller resul-
tatopgørelsen.

§ 4 .   Ændringen i årsregnskabslovens § 43, stk. 2, kan uanset samme lovs § 51, stk. 1, anvendes så-
ledes, at restværdien for anlægsaktiver revurderes første gang for regnskabsår, der begynder senest 
den 31. december 2016. Der skal i sådanne tilfælde ikke ske ændring af sammenligningstal i balancen 
eller resultatopgørelsen.
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§ 5 .   Ændringer af metoder for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, som følger af ændrin-
ger af årsregnskabslovens § 33, stk. 1, § 42, stk. 3, § 47, § 82, § 118, stk. 4, eller § 120, stk. 2, kan 
uanset samme lovs § 51, stk. 1, ske således, at alene forhold, der indtræffer fra det første regnskabs-
år, som begynder den 1. januar 2016 eller senere, indregnes eller måles efter de nye regler.

§ 6 .   Virksomheder, der anvender overgangsbestemmelserne i §§ 1-5, skal oplyse dette i noterne. 
Hvor der som følge af anvendelse af denne bekendtgørelse, bliver tale om mere end én regnskabsprak-
sis for ensartede regnskabsposter, skal der i noterne gives yderligere oplysninger, såfremt dette er nød-
vendigt for at opfylde årsregnskabslovens § 11, stk. 1.

§ 7 .   Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016 og har virkning for regnskabsår, der slutter 
den 31. december 2015 eller senere.

Erhvervsstyrelsen, den 15. december 2015

Victor Kjær

 / Carina Gaarde Sørensen



Bekendtgørelse nr. 958 af 13. september 2019 

EY | Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 | 961

Bekendtgørelse nr. 958 af 13. september 
2019 om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder IFRS for virksomheder 
omfattet af årsregnskabsloven1)  

(IFRSbekendtgørelsen)

I medfør af § 137, stk. 4, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 
8. august 2019, fastsættes:

Anvendelsesområde m.v. 

§ 1 .  Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, jf. lovens § 1, 
der udarbejder års- eller koncernregnskab efter de af Kommissionen vedtagne internationale regn-
skabsstandarder i henhold til Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder 
og årsregnskabslovens § 137.

§ 2 .  Hvor bestemmelser i årsregnskabsloven regulerer samme forhold som de af Kommissionen ved-
tagne internationale regnskabsstandarder, skal de i § 1 nævnte virksomheder anvende standarderne 
i stedet for lovens bestemmelser, jf. årsregnskabslovens § 137, stk. 3. I øvrigt finder årsregnskabslo-
vens bestemmelser anvendelse på disse virksomheder med de fornødne tilpasninger, jf. bestemmel-
serne i denne bekendtgørelse.

§ 3 .  Ved anvendelsen af de bestemmelser, som virksomheden skal følge i årsregnskabsloven, skal virk-
somheden i det mindste følge bestemmelserne for den regnskabsklasse, som virksomheden er omfat-
tet af i henhold til årsregnskabslovens § 7.

Stk. 2.  Årsrapporten skal udover de bestanddele, som er foreskrevet i de af Kommissionen vedtag-
ne internationale regnskabsstandarder, i det mindste indeholde de bestanddele, der er foreskrevet for 
hver regnskabsklasse, jf. årsregnskabslovens § 18, 1. og 2. pkt., § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., § 78, stk. 1 
og 2, og § 102, stk. 1 og 2.

Indregning, måling samt visse oplysningskrav 

§ 4 .  Bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder anvendes i 
stedet for bestemmelserne om indregning og måling samt visse oplysningskrav i årsregnskabslovens 
§ 16, § 17, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 2-4, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 3, §§ 23-52 a, § 53, 
stk. 1, 1. og 3. pkt., og stk. 2, §§ 54-67 a, § 69, stk. 3, § 78, stk. 7, §§ 80-87, stk. 1, §§ 87 a-94, 
§§ 94 b-95 a, § 96, stk. 1, § 97, § 98 a, § 98 c, § 98 d, § 103, § 113, stk. 4, 1. og 3. pkt., §§ 114 og 
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115, § 116, stk. 2, §§ 117-125, § 126, stk. 4, 5 og 7, § 127, stk. 2, nr. 3, og opstillingsskemaerne i års-
regnskabslovens bilag 2.

Stk. 2.  Bortset fra de bestemmelser, som er nævnt i stk. 1, finder årsregnskabsloven anvendelse 
med de fornødne tilpasninger. Hvis en bestemmelse, som virksomheden herefter skal følge i årsregn-
skabsloven, henviser til en bestemmelse, som er omfattet af stk. 1, anvendes bestemmelsen med den 
tilpasning, at henvisningen erstattes med den eller de bestemmelser i de af Kommissionen vedtagne 
internationale regnskabsstandarder, der regulerer det pågældende forhold, jf. dog § 5, stk. 1.

§ 5 .  Uanset § 4 kan mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C undlade at oplyse nettoomsætnin-
gen i femårsoversigten, jf. § 101, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 2. pkt., i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens § 32.

Stk. 2.  Ved anvendelse af de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder stil-
les der ikke krav om tilpasning af hoved- og nøgletal i femårsoversigten, jf. årsregnskabslovens § 101, 
stk. 1, ud over kravene hertil i de nævnte standarder. Manglende tilpasning af sammenligningstal skal 
i så fald omtales i forbindelse med femårsoversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning 
den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.

Grundlæggende krav om retvisende billede m.v. samt definitioner 

§ 6 .  Årsregnskabslovens grundlæggende krav om retvisende billede m.v. i §§ 11-13 samt definitioner-
ne i bilag 1 finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i årsregnskabslo-
ven. De tilsvarende grundlæggende krav og definitioner i de af Kommissionen vedtagne internationa-
le regnskabsstandarder finder anvendelse på de bestemmelser, som virksomhederne skal følge i de 
nævnte standarder.

Binding af reserver 

§ 7 .  Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens § 41, stk. 3, og § 43 a, stk. 5, fin-
der tilsvarende anvendelse på opreguleringer og opskrivninger, som er foretaget efter bestemmelser-
ne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder.

Stk. 2.  Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens §§ 35 a-35 b samt § 83, stk. 2, 
finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3.  For andre opreguleringer og opskrivninger af aktiver eller nedreguleringer og nedskrivnin-
ger af forpligtelser foretaget efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, 
som ikke er tilladt efter årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, finder § 41, stk. 3, tilsvarende 
anvendelse.

Stk. 4.  Stk. 1-3 finder ikke anvendelse ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Pligt til at aflægge koncernregnskab 

§ 8 .  Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner finder anvendelse ved afgørelse af, om en virk-
somhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab.

Stk. 2.  De af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse ved 
fastlæggelse af, hvilke virksomheder som er omfattet af pligten til konsolidering.
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Fusion og spaltning 

§ 9 .  Årsregnskabslovens §§ 129 og 130 finder anvendelse ved udarbejdelse af regnskabsdokumenter 
i forbindelse med fusion og spaltning i det omfang, der i henhold til lovgivningen eller efter aftale ud-
arbejdes regnskabsdokumenter som led i fusion og spaltning. Ved indregning og måling af de enkelte 
aktiver og forpligtelser i disse dokumenter finder de af Kommissionen vedtagne internationale regn-
skabsstandarder dog anvendelse. Ved udarbejdelse af overtagelsesbalance med henblik på at udarbej-
de årsrapport finder de i 2. pkt. nævnte standarder ligeledes anvendelse.

Straf 

§ 10 .  Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter 
straffeloven.

Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel.

Ikrafttræden 

§ 11 .  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller sene-

re. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere.
Stk. 3.  Bekendtgørelse nr. 560 af 1. juni 2016 om anvendelse af internationale regnskabsstandar-

der IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 13. september 2019

Henning Steensig

 / Carina Gaarde Sørensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og til-
hørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, EU-Tidende 
2013, nr. L 182, side 19, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 
22. oktober 2014, om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-
finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncer-
ner, EU-Tidende 2014, nr. L 330, side 1, og som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2014/102/EU af 7. november 2014, om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/34/EU om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse 
virksomhedsformer på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2014, nr. L 334, 
side 86.
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Bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021 
om indberetning til og offentliggørelse 
af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen 
samt kommunikation i forbindelse hermed 
(Indsendelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 99 d, stk. 4, § 138, stk. 7, § 148 a, § 153 a, stk. 1 og 2, § 153 b, § 153 c, stk. 2, § 155, 
§ 155 b, stk. 1, 2. pkt., § 157, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 642 af 19. maj 2020 og lov nr. 741 af 30. maj 2020, 
fastsættes:  

Kapitel 1  
Anvendelsesområde m.v. 

§ 1 . Bekendtgørelsen gælder for erhvervsdrivende virksomheders indberetning til Erhvervsstyrelsen 
af følgende regnskabsdokumenter, styrelsens offentliggørelse heraf og kommunikation i forbindelse 
hermed i henhold til årsregnskabsloven:
1) Årsrapporter.
2) Undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter.
3) Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber.
4) Delårsrapporter for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har kapitalandele, gælds-

instrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land 
(børsnoterede virksomheder).
Stk. 2. Den, som varetager indberetningen af de i stk. 1 nævnte regnskabsdokumenter, betegnes 

indberetteren i denne bekendtgørelse.
Stk. 3.  Virksomheder, som kan undlade at udarbejde og indberette årsrapport til Erhvervsstyrel-

sen efter årsregnskabslovens §§ 4-6, men som ikke anvender denne mulighed, skal følge årsregnskabs-
lovens regler om udarbejdelse af årsrapport og denne bekendtgørelses regler om indberetning af års-
rapport.

Stk. 4. For erhvervsdrivende fondes indsendelse af legatarfortegnelser i henhold til lov om er-
hvervsdrivende fonde finder bekendtgørelsens § 12, stk. 2, anvendelse, hvis legatarfortegnelsen er 
inde holdt i den indberettede årsrapport.

Stk. 5. Virksomheder, som er under likvidation, skal vedhæfte det afsluttende likvidationsregnskab 
til Erhvervsstyrelsen som bilag til anmeldelsen om likvidationens afslutning, jf. selskabslovens § 224, 
stk. 2. Bekendtgørelsen om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervssty-
relsen finder anvendelse.
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Kapitel 2  
Fælles bestemmelser om ansvarsforhold, underskriftsforhold, kommunikation og 

sprogkrav samt modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter 

Ansvarsforhold m.v. 

§ 2 . Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indbe-
rettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselska-
ber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, 
f.eks. en revisor eller en advokat, om at forestå indberetningen til styrelsen.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i indtil 5 år fra modtagelsen af et regnskabsdokument, jf. stk. 1, kræ-
ve, at virksomheden indsender dokumentation for, at det pågældende regnskabsdokument er udarbej-
det, eventuelt revideret, og godkendt samt indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lovgivnin-
gen og vedtægterne, jf. årsregnskabslovens § 160.

Stk. 3. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at det er den endelige, godkendte 
version af regnskabsdokumentet, jf. stk. 1, som er indberettet til styrelsen, og for de underskriftsfor-
hold, som fremgår af § 28, stk. 7, § 29, stk. 6, § 30, stk. 6, og § 31, stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan i ind-
til 5 år fra modtagelsestidspunktet kræve, at indberetteren indsender dokumentation for at have op-
fyldt sine forpligtelser i henhold til denne bekendtgørelse.

Underskrifter på regnskabsdokumenter 

§ 3 . Når et regnskabsdokument underskrives, skal underskriften påføres på en måde, der sikrer en en-
tydig identifikation af den, som har underskrevet dokumentet. Underskriften kan påføres som en hånd-
skrevet underskrift eller i en billedfil eller lignende, der viser den pågældendes personlige underskrift, 
eller dokumentet kan underskrives med digital signatur eller NemID.

Stk. 2. Ved underskrift med digital signatur skal der anvendes en digital signatur med et sikker-
hedsniveau svarende til OCES-standarden, kvalificerede certifikater eller højere. Den unikke reference 
til den digitale dokumentsignering skal fremgå af dokumentet, således at det er muligt at validere den 
digitale signatur.

Indberetning af regnskabsdokumenter til Erhvervsstyrelsen 

§ 4 . Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., der indberettes i stedet for årsrapporter, samt halv-
årsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder skal ind-
berettes til Erhvervsstyrelsen på de måder, som er fastsat i denne bekendtgørelse, og kan ikke indbe-
rettes på andre måder.

Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen 

§ 5 . Følgende digitalt genererede breve m.v. udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som 
afsender:
1) Breve med påkrav om indberetning af årsrapport.
2) Breve i forbindelse med afgiftspålæggelse vedrørende for sen indberetning af årsrapport m.v.
3) Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v.
4) Breve i forbindelse med opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indberettet års-

rapport m.v.
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5) Breve i forbindelse med tilbagesendelse og krav om korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er 
indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til Erhvervsstyrelsen.

6) Breve vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v.
7) Afgørelser om afvisning af en årsrapport m.v., der er forsøgt indberettet, jf. årsregnskabslovens 

§ 159 a, stk. 1, 2. pkt.
8) Breve i forbindelse med vejledningsindsats

Stk. 2. Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages 
andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervs-
styrelsen som afsender.

§ 6 . Erhvervsstyrelsen kan sende breve og lignende til virksomheder og personer om forhold, der er 
omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:
1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virk-

somhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller 
personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

2) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med den 
pågældende sag eller henvendelse.

3) Som papirbaseret post til virksomhedens eller personens fysiske adresse.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på Erhvervsstyrelsens fremsendelse af breve og lignen-

de til revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, fi-
lialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbe-
styrerne for disse.

Sprogkrav 

§ 7 . Årsrapporter og undtagelseserklæringer m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen i stedet for 
årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede 
virksomheder skal være affattet på dansk eller engelsk, jf. dog stk. 2-4 og § 8.

Stk. 2. Kravet om dansk eller engelsk affattelse gælder ikke for følgende dokumenter:
1) Udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i 

henhold til årsregnskabslovens § 112.
2) Udenlandske virksomheders årsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen i henhold til års-

regnskabslovens § 143.
3) Udenlandske årsrapporter m.v., som indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til undtagelseser-

klæringer, jf. § 29.
4) Udenlandske årsrapporter m.v., der indberettes til Erhvervsstyrelsen som bilag til modervirksom-

hedens henholdsvis dattervirksomhedens årsrapport, jf. § 18, stk. 1, 3 og 4.
Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan forlange, at de dokumenter, som er nævnt i stk. 2, indberettes i be-

kræftet oversættelse til dansk eller engelsk.
Stk. 4. Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporter og andre regnskabsdokumenter, 

der skal indberettes til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, på et el-
ler flere sprog i overensstemmelse med § 8.

§ 8 . Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked her i landet, skal indberette årsrapport m.v. på dansk eller engelsk.

Stk. 2. Børsnoterede virksomheder, som både har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 
marked her i landet og i et eller flere andre EU-/EØS-lande, skal indberette årsrapporter m.v. på dansk 
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eller engelsk. Indberettes en årsrapport m.v. ikke på engelsk, skal disse virksomheder indberette års-
rapporten m.v. både på dansk og på et andet sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i 
det eller de pågældende lande.

Stk. 3. Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 
marked i et eller flere andre EU-/EØS-lande, skal indberette årsrapport m.v. på engelsk eller på et an-
det sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indberettes 
en årsrapport m.v. på et andet sprog end engelsk, skal disse virksomheder tillige indberette årsrappor-
ten m.v. på dansk.

Stk. 4. Uanset stk. 1-3 kan børsnoterede virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst 100.000 euro 
pr. enhed, indberette årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kom-
petente myndighed i det eller de pågældende lande. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gældsin-
strumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelses-
dagen mindst svarer til 100.000 euro pr. enhed.

Erhvervsstyrelsens modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter m.v. 

§ 9 . Erhvervsstyrelsen offentliggør straks modtagelsen af årsrapporter og undtagelseserklæringer 
m.v., som indberettes i stedet for årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og 
delårsrapporter for børsnoterede virksomheder, som indberettes til styrelsen i henhold til årsregn-
skabsloven og denne bekendtgørelse, i CVR via hjemmesiden www.data.virk.dk.

Stk. 2. I forbindelse med at en årsrapport m.v. trækkes tilbage fra offentliggørelse, jf. årsregnskabs-
lovens § 154, stk. 1, 2. og 3. pkt., offentliggør Erhvervsstyrelsen en notits på CVR via hjemmesiden 
www.data.virk.dk om, at årsrapporten m.v. er trukket tilbage og en begrundelse for tilbagetrækningen.

§ 10 . Når en årsrapport, en undtagelseserklæring m.v., som indberettes i stedet for årsrapport, en 
halvårsrapport for et statsligt aktieselskab og en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed er mod-
taget hos Erhvervsstyrelsen, sender styrelsen automatisk en digitalt genereret kvittering til indberet-
teren. Kvitteringen sendes til den e-mail adresse, indberetteren har oplyst i forbindelse med indberet-
ningen af det pågældende regnskabsdokument.

Omgørelse af regnskabsdokumenter 

§ 11 . Når en årsrapport er offentliggjort, jf. § 9, stk. 1, kan denne ikke omgøres ved en ny årsrapport, 
jf. dog stk. 2.

Stk. 2. En årsrapport, som er offentliggjort, kan omgøres, hvis offentliggørelsen af den nye årsrap-
port er i regnskabsbrugernes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl el-
ler som berigtigelse af ulovlige forhold, jf. dog stk. 3. Den nye årsrapport indberettes i Regnskab Basis 
eller Regnskab Special sammen med en redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport 
omgøres. Redegørelsen offentliggøres sammen med årsrapporten.

Stk. 3. Omgørelse, jf. stk. 2, er ikke tilladt, hvis den nye årsrapport indeholder nye oplysninger om, 
at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens § 10 a.

Stk. 4. En omgjort årsrapport, der modtages efter udløbet af det følgende regnskabsår, kan dog 
ikke offentliggøres i Erhvervsstyrelsen, medmindre omgørelsen er sket som følge af et krav fra styrel-
sen, jf. årsregnskabslovens § 161, stk. 1, nr. 2 og 3.

https://data.virk.dk/
https://data.virk.dk/
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Stk. 5. Er betingelserne for omgørelse opfyldt, jf. stk. 2-4, offentliggør Erhvervsstyrelsen den nye 
årsrapport, således at denne er offentligt tilgængelig sammen med den tidligere indberettede årsrap-
port.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på omgørelse af halv-
årsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder.

Stk. 7. Stk. 1-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på omgørelse af und-
tagelseserklæringer.

Offentlighedens adgang til regnskabsdokumenter m.v. 

§ 12 . Dokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, jf. § 9, stk. 1, er offentligt tilgængelige. 
Dokumenter, der blot er modtaget, men ikke offentliggjort i henhold til årsregnskabsloven og denne 
bekendtgørelse, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven.

Stk. 2. Indeholder årsrapporten for en erhvervsdrivende fond en legatarfortegnelse, er legatarfor-
tegnelsen offentligt tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentligt tilgængelig.

Stk. 3. Om offentlighedens adgang til de dokumenter, som offentliggøres af Erhvervsstyrelsen i 
henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, finder bestemmelserne i bekendtgørelsen om 
anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen anvendelse, herunder 
bestemmelser om betaling af gebyr for udskrifter m.v.

Kapitel 3  
Indberetning af årsrapport 

De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til system-
løsningen 

§ 13 . Ved indberetning af årsrapport skal virksomhederne anvende den digitale indberetningsløsning 
Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3 og § 22, stk. 2 og 3, § 23, stk. 2, og § 24.

Stk. 2. Regnskab Basis og Regnskab Special skal tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.
Stk. 3. I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden anvende 

Erhvervsstyrelsens system til system-løsning, jf. dog stk. 4. På www.erst.dk oplyses det, hvordan virk-
somhederne tilgår system til system-løsningen. De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special 
i denne bekendtgørelse, gælder tilsvarende for system til system-løsningen.

Stk. 4. System til system-løsningen kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
1) Hvor en årsrapport er omgjort, jf. § 11.
2) Hvor en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender muligheden i årsregnskabs-

lovens § 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sam-
men med sin egen årsrapport, jf. § 18, stk. 1.

3) Hvor en modervirksomhed anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indberette en 
højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, jf. § 18, stk. 2.

4) Hvor en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter de internationale regnskabsstan-
darder IFRS, anvender muligheden efter IFRS 10 for at undlade at udarbejde koncernregnskab, jf. 
§ 18, stk. 3.

5) Hvor en dattervirksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 7 er en mellemstor virksomhed, 
anvender undtagelsen i lovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder kan vælge at aflægge årsrap-
port efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, 
jf. § 18, stk. 4.

https://virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
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6) Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, har behov 
for at udvide taksonomien, jf. § 23, stk. 2.

7) Hvor generalforsamlingen har besluttet at ændre resultatdisponeringen, og beslutningen doku-
menteres ved et generalforsamlingsreferat.

§ 14 . Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder  der udarbejder årsrapport efter reglerne i 
årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 
2.

Stk. 2. Anvender en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B en eller flere af reglerne i regn-
skabsklasse C ved udarbejdelsen af sin årsrapport, skal virksomheden anvende Regnskab Special ved 
indberetning af årsrapporten. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anvende Regnskab Basis, hvis 
Regnskab Basis indeholder de pågældende elementer for regnskabsklasse C.

Stk. 3. Udarbejder virksomheden årsrapport efter IFRS, skal virksomheden anvende Regnskab 
Special ved indberetning af årsrapporten, jf. dog § 13, stk. 4, nr. 6.

Stk. 4. Udarbejder virksomheden årsrapport, som præsenteres på flere sprog, hvoraf det ene skal 
være dansk eller engelsk, skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrappor-
ten.

Stk. 5. Vælger en virksomhed at opdele oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. årsregnskabs-
lovens § 17, stk. 1, 2. pkt., skal virksomheden anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrap-
porten.

§ 15 . Ved indberetning af årsrapport skal en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C anvende Regn-
skab Special.

§ 16 . Ved indberetning af årsrapport skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse D anvende Regn-
skab Special, uanset om årsregnskabet og/eller koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-
vens regler eller efter IFRS.

§ 17 . Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Basis omdannes de indtastede oplysninger til en In-
line XBRL-fil, en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrappor-
ten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 2. Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special skal virksomheden anvende XBRL-for-
mat specifikation 2.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemme-
siden www.erst.dk. Indberetning af årsrapport i Regnskab Special består af
1) en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og
2) en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

Stk. 3. Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special kan virksomheden i stedet anvende In-
line XBRL-format, der består af én fil, som Regnskab Special omdanner til en eller flere XBRL-filer, der 
indberettes sammen med Inline XBRL-filen. Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special i Inline 
XBRL-format skal virksomheden anvende XBRL-format specifikation 2.1 og Inline XBRL-format specifi-
kation 1.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemmesiden www.
erst.dk.

Stk. 4. Virksomheder, som udarbejder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet efter IFRS, og 
vælger at indberette årsrapport i Inline XBRL, skal indberette en Inline XBRL-fil, som både anvender 
den danske taksonomi samt ESEF-taksonomien, som offentliggøres af Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed.

https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
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Stk. 5. I pdf-filen kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med an-
dre, mere specifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer for-
udsat, at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen, jf. dog § 20, stk. 1.

Stk. 6. Stk. 5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse, hvis virksomheden væl-
ger at indberette en Inline XBRL-fil, jf. stk. 3.

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen offentliggør pdf-filen, jf. stk. 2, nr. 2, Inline XBRL-filen, jf. stk. 1 og stk. 3, 
XBRL-filen, jf. stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, og eventuelle andre sammenlignelige dataformater, som 
Erhvervsstyrelsen danner på baggrund af XBRL-filen med henblik på at give regnskabsbrugere adgang 
til årsrapporten via hjemmesiden www.data.virk.dk. Ved kontrol af årsrapporter, jf. årsregnskabslovens 
§§ 159-159 b og § 161 a anvendes såvel pdf-filen, Inline XBRL-filen som XBRL-filen og anden relevant 
information.

§ 18 . Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabs-
lovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen 
med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af årsrapporten henvise til eller vedhæfte det pågæl-
dende koncernregnskab i en pdf-fil i overensstemmelse med, hvad der fremgår af Regnskab Basis eller 
Regnskab Special.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som anvender muligheden i 
årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen 
med sit eget årsregnskab.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab 
efter IFRS, og som anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde 
koncernregnskab. Disse virksomheder skal dog anvende Regnskab Special til indberetning af deres års-
rapport, jf. § 13, stk. 4, nr. 4.

Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på dattervirksomheder, der anvender årsregnskabslo-
vens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder, der i henhold til lovens § 7 er mellemstore virksomheder, 
kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra bestemmel-
serne i §§ 22 a og 22 b. Det første år, de i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte erklæringer afgives, skal 
årsrapporten være bilagt disse som pdf-filer.

Forenklet digital indberetning i Regnskab Basis og Regnskab Special af årsrapporter udarbejdet 
efter årsregnskabsloven 

§ 19 . Indberetning i Regnskab Basis er tilrettelagt således, at visse oplysninger inddateres samlet 
(»clob-opmærkning«). Det drejer sig om oplysninger på følgende områder:
1) En eventuel ledelsespåtegning, jf. stk. 2.
2) En eventuel ledelsesberetning, jf. stk. 3-10.
3) Noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. stk. 11.

Stk. 2. Der kan foretages clob-opmærkning af ledelsespåtegningens tekstafsnit. Følgende oplys-
ninger skal særskilt opmærkes i XBRL, hvis de er aktuelle i årsrapporten:
1) De ansvarlige ledelsesmedlemmers underskrifter, herunder om eventuel uenighed, jf. årsregn-

skabslovens §§ 9 og 10.
2) Oplysning om, at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres, jf. årsregnskabslovens 

§ 10 a, uanset om oplysningen gives i forbindelse med ledelsespåtegningen eller ledelsesberetnin-
gen.
Stk. 3. Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en redegørelse for 

samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, skal redegørelsen som minimum særskilt opmærkes i 

https://data.virk.dk/
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XBRL. Indeholder ledelsesberetningen henvisning til en hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er of-
fentliggjort, skal oplysning herom særskilt opmærkes i XBRL med angivelse af den internetadresse, der 
skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte re-
degørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 
a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal sær-
skilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

Stk. 4. Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedsledelse, jf. års-
regnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor 
en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en redegørelse for 
måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregn-
skabslovens § 99 b, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor en sådan redegø-
relse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Dattervirksomheder, som anvender mulig-
heden i årsregnskabslovens § 99 b, stk. 6, og undlader at medtage en redegørelse for måltal og poli-
tikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse i sin ledelsesberetning, skal 
særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 b, stk. 6, 2. pkt.

Stk. 6. Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for god fondsledel-
se, jf. årsregnskabslovens § 77 a, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en hjemme-
side, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller noterne en redegørelse for fondens udde-
lingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, eller henvises der i ledelsesberetningen eller noterne til en 
hjemmeside, hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse.

Stk. 8. Indeholder en eventuel ledelsesberetning eller en supplerende beretning en beretning om 
betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller henvises der i ledelsesberetningen til 
en hjemmeside, hvor en sådan beretning er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse

Stk. 9. Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens mangfoldig-
hedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, 
hvor en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Er redegørelsen for 
virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d givet i forbindelse med redegø-
relsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. 
årsregnskabslovens § 99 b, skal dette angives, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

Stk. 10. Indeholder en eventuel ledelsesberetning en redegørelse for virksomhedens politik for da-
taetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller henvises der i ledelsesberetningen til en hjemmeside, hvor 
en sådan redegørelse er offentliggjort, finder stk. 3 tilsvarende anvendelse. Dattervirksomheder, som 
anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørelse for 
virksomhedens politik for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, 
der kræves i henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 11. Clob-opmærkning af noteoplysninger skal foretages på noteniveau. Der skal dog foreta-
ges særskilt opmærkning i XBRL af følgende oplysninger:
1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.
2) Om der er foretaget tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C eller D.
3) Om der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis.
4) Om pengestrømsopgørelse er undladt.
5) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede, hvis noterne indeholder oplysninger herom.
6) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dæk-

ning af underskud, hvis oplysningerne herom er givet i noterne.
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Stk. 12. I Regnskab Special vil virksomhederne også kunne anvende »clob-opmærkning«, jf. stk. 
1-11, hvis de ønsker det.

Forenklet digital indberetning af regnskaber udarbejdet efter IFRS 

§ 20 .  Virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan i den 
XBRL-opmærkede (»strukturerede«) del af årsrapporten vælge kun at inddatere visse oplysninger, jf. 
dog stk. 4. Den strukturerede del af årsrapporten skal som minimum indeholde følgende:
1) En eventuel erklæring fra revisor.
2) Totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse.
3) Balance.
4) Pengestrømsopgørelse.
5) En eventuel redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a, eller oplysning om, 

hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angi-
velse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den 
side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anven-
der muligheden i årsregnskabslovens § 99 a, stk. 7, og undlader at medtage en redegørelse for 
samfundsansvar i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves 
i henhold til § 99 a, stk. 7, 2. pkt.

6) En eventuel redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens §§ 107 b eller 107 c, eller 
oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offentlig-
gjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørel-
sen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

7) En eventuel redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virk-
somhedens ledelse, jf. årsregnskabslovens § 99 b, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjem-
meside en sådan redegørelse eventuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der 
skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte 
redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslo-
vens § 99 b, stk. 6, og undlader at medtage en redegørelse for måltal og politikker vedrørende det 
underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke 
de oplysninger i XBRL, der kræves i henhold til § 99 b, stk. 6, 2. pkt.

8) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens  
§ 77 a, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er 
offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til 
redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

9) I erhvervsdrivende fonde en eventuel redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslo-
vens § 77 b, eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse even-
tuelt er offentliggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direk-
te til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

10) En eventuel beretning om betaling til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c, eller oplysning 
om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan beretning eventuelt er offentliggjort, med angi-
velse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til beretningen eller til den 
side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.
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11) En eventuel redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d, 
eller oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse eventuelt er offent-
liggjort, med angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme til redegørelsen eller 
til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Virksomheder, som vælger 
at give redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik i forbindelse med redegørelsen for 
måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. årsregn-
skabslovens § 99 b, skal angive dette, og denne angivelse skal opmærkes særskilt.

12) En eventuel redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d, eller 
oplysning om, hvor på virksomhedens hjemmeside en sådan redegørelse er offentliggjort, med 
angivelse af den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til 
den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige. Dattervirksomheder, som 
anvender muligheden i årsregnskabslovens § 99 d, stk. 3, og undlader at medtage en redegørel-
se for dataetik i sin ledelsesberetning, skal særskilt opmærke de oplysninger i XBRL, der kræves i 
henhold til § 99 d, stk. 3, 2. pkt.
Stk. 2. Der skal foretages særskilt opmærkning i XBRL af følgende noteoplysninger:

1) Hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter.
2) Oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede.

Stk. 3. Vælger virksomheden frivilligt at inddatere yderligere oplysninger i den strukturerede del 
af årsrapporten, kan virksomheden vælge at benytte sig af clob-opmærkning på visse områder, jf. § 19.

Stk. 4. Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af den del af årsrapporten, som kan åbnes og præsen-
teres for en bruger (»den læsbare del«), uanset om den strukturerede del af årsrapporten indeholder 
den fuldstændige årsrapport eller blot de i stk. 1-3 nævnte oplysninger.

§ 21 . Virksomheder, som udarbejder koncernregnskab efter IFRS, er fritaget for at indberette moder-
virksomhedens årsregnskab i den strukturerede del af årsrapporten. Virksomheden skal alene indbe-
rette koncernregnskabet i den strukturerede del af årsrapporten, idet den strukturerede del af årsrap-
porten som minimum skal indeholde oplysningerne i henhold til § 20, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal modervirksomhedens årsrapport fremgå i sin helhed af den læsbare del 
af årsrapporten, som både skal indeholde modervirksomhedens årsregnskab m.v. og koncernregnska-
bet.

Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Basis og Regnskab Special  
i regnskaber udarbejdet efter årsregnskabsloven 

§ 22 . Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven, 
og indeholder den en specifik regnskabspost, som ikke findes i taksonomien tilknyttet Regnskab Basis 
eller Regnskab Special, skal virksomheden indberette regnskabsposten i Regnskab Basis eller Regn-
skab Special under en regnskabspost med en bredere benævnelse, som dækker den pågældende regn-
skabspost, og foretage specifikationen i noterne.

Stk. 2. Indeholder taksonomien tilnyttet Regnskab Basis eller Regnskab Special ikke en regnskabs-
post, som kan dække den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, 
som efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, gør det påkrævet at tilføje den pågældende regnskabspost 
som følge af virksomhedens særlige karakter, kan Erhvervsstyrelsen efter ansøgning fritage virksom-
heden for at indberette årsrapporten i Regnskab Basis eller Regnskab Special for det pågældende regn-
skabsår. Ansøgningen skal indgives via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for  
ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i Regnskab Basis eller Regnskab Special, som 
kan tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

https://virk.dk/
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Stk. 3. Finder Erhvervsstyrelsen, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf. stk. 2, skal årsrap-
porten indberettes til Erhvervsstyrelsen i en pdf-fil efter styrelsens nærmere bestemmelse.

Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Special  
i regnskaber udarbejdet efter IFRS 

§ 23 . Er en virksomheds årsregnskab og/eller koncernregnskab udarbejdet efter IFRS, og indeholder 
årsregnskabet og/eller koncernregnskabet en specifik regnskabspost, som ikke findes i taksonomien 
tilknyttet Regnskab Special, finder § 22, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Indeholder taksonomien tilknyttet Regnskab Special ikke en regnskabspost, som kan dæk-
ke den pågældende regnskabspost, jf. stk. 1, og har virksomheden et særligt behov, som gør det på-
krævet efter IFRS at tilføje den pågældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karak-
ter, skal virksomheden tilføje regnskabsposten som en udvidelse til taksonomien. Erhvervsstyrelsen 
kan dog efter ansøgning fritage virksomheden for at indberette årsrapporten i Regnskab Special for 
det pågældende regnskabsår, hvis virksomhedens behov for udvidelse af taksonomien vil være forbun-
det med tekniske vanskeligheder af en sådan art, at dette vil være meget byrdefuldt for virksomheden. 
§ 22, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark 

§ 24 . Filialbestyrerne for en filial af en udenlandsk virksomhed, som har pligt til at indsende den uden-
landske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabslovens § 143, skal indberet-
te årsrapporten i en pdf-fil via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for indberet-
ning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark, som kan tilgås via hjemmesi-
den www.indberet.virk.dk.

Frist for indberetning 

§ 25 . Virksomhedens godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, så den er modta-
get i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1.

Stk. 2. Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslo-
vens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten mod-
tages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 3. Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den 
foreskrevne måde, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger 

§ 26 . Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger, jf. §§ 13, 18, § 22, stk. 3, § 24 og § 29, stk. 2, kan 
føre til fristforlængelse, jf. stk. 3, hvis
1) virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen, jf. års-

regnskabslovens § 150, stk. 2, og
2) virksomheden har været forhindret i at indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfri-

stens udløb på grund af længerevarende IT-problemer i den digitale indberetningsløsning, jf. stk. 2.
Stk. 2. Med længerevarende IT-problemer, jf. stk. 1, nr. 2, menes nedbrud eller midlertidig kapaci-

tetsnedgang m.v., som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning er utilgængelig 2 timer i 
træk i tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. Heri medregnes dog ikke plan-

https://virk.dk/
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lagte nedlukninger af indberetningsløsningerne med henblik på opdatering af løsningerne, som har væ-
ret annonceret forinden på hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

Stk. 3. Er betingelserne i stk. 1 opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage efter, at løsningen 
fungerer igen.

Stk. 4. IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har 
anmodet om at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlængel-
se af påkravsfristen.

Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen 

§ 27 . Umiddelbart øverst i den læsbare del af årsrapporten skal følgende oplysninger tydeligt fremgå:
1) Dokumentets betegnelse, »Årsrapport«.
2) Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse.
3) Regnskabsperiode.

Stk. 2. Datoen for godkendelse af årsrapporten samt navnet på dirigenten for generalforsamlingen 
eller det tilsvarende godkendelsesorgan skal indberettes til Erhvervsstyrelsen som en del af årsrappor-
ten. Indberettes årsrapporten i Inline XBRL kan oplysningerne i stedet gives i forbindelse med indbe-
retning af årsrapporten.

Stk. 3. Små og mellemstore virksomheder, der anvender muligheden i årsregnskabslovens § 32, 
stk. 1, og ikke oplyser om nettoomsætning i årsrapporten, skal indberette deres nettoomsætning til Er-
hvervsstyrelsen samtidig med indberetning af årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 138, stk. 6.

Stk. 4. Oplysning om nettoomsætning, jf. stk. 3, indberettes digitalt efter Erhvervsstyrelsens nær-
mere anvisning.

Stk. 5. Ved indberetning af oplysning om nettoomsætning, jf. stk. 3, skal finansielle indtægter og 
indtægter fra investeringsvirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 4, ikke tillægges. Oplysning om 
nettoomsætning følger definitionen på nettoomsætningen, jf. bilag 1, C, nr. 13 i årsregnskabsloven.

Underskriftskrav m.v. 

§ 28 . Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i 
overensstemmelse med lovgivningen, herunder lovgivningen i en udenlandsk stat, hvis den virksom-
hed, som har udarbejdet årsrapporten, har hjemsted i en udenlandsk stat.

Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvem der har udarbejdet, godkendt og bekræftet 
årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten.

Stk. 3. Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har god-
kendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af 
virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af general-
forsamlingen m.v. i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav herom.

Stk. 4. Har en revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den 
indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæ-
ringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og 
revisors MNE-nummer skal anføres.

Stk. 5. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten, som er underskrevet af dirigen-
ten for generalforsamlingen og en eventuel revisor, jf. stk. 3 og 4, og som er underskrevet af alle med-
lemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge årsrapporten efter årsregnskabslo-
vens kapitel 2. En ledelsespåtegning kan dog undlades, hvis virksomheden opfylder betingelserne her-
for i årsregnskabslovens § 9 a.

https://virk.dk/
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Stk. 6. Uanset stk. 3-5 stilles der ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indbe-
rettede årsrapport.

Stk. 7. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af 
dirigenten og en eventuel revisor som foreskrevet i stk. 3 og 4, og at det er den endelige, godkendte 
version af årsrapporten, som er indberettet til styrelsen, jf. § 2, stk. 3.

Kapitel 4  
Indberetning af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport 

§ 29 . Virksomheder, som anvender undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6 eller 144, skal indbe-
rette undtagelseserklæring m.v. til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens §§ 145 og 146. Undtagelseserklæringen skal være bilagt de dokumenter, som 
fremgår af årsregnskabslovens § 146.

Stk. 2. Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale selvbe-
tjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer, som kan tilgås via hjemmesiden www.ind-
beret.virk.dk.

Stk. 3. Undtagelseserklæringen med bilag skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet 
af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er 
afgørende for, om fristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis undtagelseserklæringen med 
bilag modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

Stk. 4. Er undtagelseserklæring med bilag ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fri-
sten i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og 
§ 162, stk. 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Nedbrud i selvbetjeningsløsningen, jf. stk. 2, kan i visse tilfælde føre til fristforlængelse, jf. 
§ 26.

Stk. 6. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er god-
kendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anven-
de undtagelsen er opfyldt, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 7. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som er underskre-
vet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende 
undtagelsen er opfyldt. Der stilles ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberet-
tede undtagelseserklæring.

Kapitel 5  
Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber 

§ 30 . Statslige aktieselskaber skal indberette halvårsrapport til Erhvervsstyrelsen, så den er modta-
get i styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende halvårsperiode. Halvårsrapporten 
skal indberettes i Regnskab Special, der skal tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk. Bekendtgø-
relsens bestemmelser om digital indberetning af årsrapport finder tilsvarende anvendelse, jf. dog 
stk. 2-5.

Stk. 2. Modtages halvårsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand, jf. stk. 1, 
kan Erhvervsstyrelsen pålægge medlemmerne af selskabets ledelse daglige eller ugentlige bøder, jf. 
årsregnskabslovens § 162, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Dokumentet skal være betegnet »halvårsrapport«. Selskabets fulde navn, CVR-nummer og 
hjemstedsadresse samt den periode, halvårsrapporten vedrører, skal ligeledes fremgå umiddelbart 
øverst i den læsbare del af halvårsrapporten.

https://virk.dk/
https://virk.dk/
https://virk.dk/
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Stk. 4. Har en statsautoriseret revisor revideret halvårsrapporten eller foretaget en gennemgang 
(review) af denne, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede halvårsrapport. Det skal tydeligt 
være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågæl-
dende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer og revisors MNE-nummer skal anføres.

Stk. 5. Uanset stk. 4 stilles der ikke krav om gengivelse af underskrifter i den digitalt indberettede 
halvårsrapport.

Stk. 6. Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at halvårsrapporten er godkendt af 
selskabets ansvarlige ledelsesorganer, jf. § 2, stk. 3, og at halvårsrapporten er underskrevet af en even-
tuel revisor som foreskrevet i stk. 4.

Stk. 7. Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af alle med-
lemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for at aflægge selskabets årsrapport i henhold til 
årsregnskabslovens kapitel 2, samt revisor, hvis halvårsrapporten er forsynet med en af revisor under-
skrevet erklæring. De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten.

Kapitel 6  
Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder 

§ 31 . Børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som skal udarbejde delårsrapport, 
jf. § 1 i bekendtgørelsen om udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet 
af årsregnskabsloven (Delårsrapportbekendtgørelsen), skal indberette delårsrapporten til Erhvervs-
styrelsen.

Stk. 2. Udarbejder en virksomhed, som er omfattet af stk. 1, frivilligt en delårsrapport for en peri-
ode, som er forskellig fra 6 måneder, og som ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, 
skal den pågældende delårsrapport indberettes til Erhvervsstyrelsen, jf. § 12 i Delårsrapportbekendt-
gørelsen.

Stk. 3. § 30 finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter, som indberettes til Erhvervsstyrel-
sen i henhold til stk. 1 eller 2, med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 7  
Klageadgang, straf og ikrafttræden m.v. 

Klageadgang 

§ 32 . Erhvervsstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsens anmodning om oplysninger og afslag på anmodning om forlængelse af 
frister kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. årsregnskabslovens § 163, stk. 2.

Straf 

§ 33 . Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage 
digital indberetning af årsrapport, jf. § 13, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel.
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Ikrafttræden m.v. 

§ 34 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 771 af 2. juni 2020 om indberetning til og offentliggørelse af årsrappor-

ter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed ophæves.
Stk. 3. Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsdokumenter, der indberettes den 1. juli 2021 

eller senere.

Erhvervsstyrelsen, den 31. maj 2021 

Henning Steensig
/ Christina Heinze
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Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 
2021 om offentliggørelse af en række 
redegørelser efter årsregnskabsloven 
(Redegørelsesbekendtgørelsen)

I medfør af § 77 a, stk. 2, § 77 b, stk. 2, § 99 a, stk. 9 og 10, § 99 b, stk. 8 og 9, § 99 c, stk. 9, § 99 d, 
stk. 4, § 107 b, stk. 4, § 107 c, stk. 2, § 107 d, stk. 6, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 741 af 30. maj 2020, fastsættes:

Offentliggørelse af oplysninger på virksomhedens hjemmeside

§ 1 .  Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggø-
re sin redegørelse på virksomhedens hjemmeside, jf. årsregnskabslovens § 77 a, § 77 b, § 99 a, § 99 
b, § 99 c, § 99 d, § 107 b, § 107 c og § 107 d. For erhvervsdrivende fonde kan henvisningen for rede-
gørelser efter § 77 a og § 77 b også anføres i noterne til årsrapporten.

Stk. 2. URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen 
efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til 
redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret 
form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i årsrapporten, jf. stk. 1. For virksomheder, som 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal redegørelsen være 
offentlig tilgængelig i mindst 10 år, i overensstemmelse med § 26, stk. 3, i lov om kapitalmarkeder. Hvis 
URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-
adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4. Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på 
hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden henholdsvis 
10-årsperioden, jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller 
de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 2 .  Redegørelsen, jf. § 1, stk. 1, skal offentliggøres som en samlet redegørelse for hvert enkelt lov-
krav under følgende betegnelser: ”Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”, 
”Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b”, ”Redegørelse for samfunds-
ansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a”, ”Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledel-
sen, jf. årsregnskabslovens § 99 b”, ”Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslo-
vens § 99 c”, ”Redegørelse for politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d”, ”Redegørelse for 
virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b”, ”Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregn-
skabslovens § 107 c” og ”Redegørelse for mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d”. Re-
degørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om redegørelsesemnet på 
virksomhedens hjemmeside.
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Stk. 2. Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virk-
somhedens årsrapport. Gives henvisningen til redegørelsen for god fondsledelse eller redegørelsen for 
fondens uddelingspolitik i noterne, skal det oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af 
noterne i den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport 
skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3. For redegørelse for virksomhedsledelse efter henholdsvis årsregnskabslovens § 107 b eller 
§ 107 c, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisions-
påtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. års-
regnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen 
på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

Stk. 4. For redegørelse for god fondsledelse og redegørelse for fondens uddelingspolitik efter hen-
holdsvis årsregnskabslovens § 77 a eller § 77 b, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegø-
relsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Oplys-
ninger om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a og oplysninger om fondens uddelingspoli-
tik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende 
fonds årsrapport, medmindre den erhvervsdrivende fond og revisor har aftalt andet.

§ 3 .  Redegørelser efter § 99 a, § 99 b, § 99 c, § 99 d, § 107 b, § 107 c og § 107 d skal være tilgæn-
gelige for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for 
den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2. Redegørelser efter § 77 a, § 77 b, § 99 a, § 99 b, § 99 c, § 99 d, § 107 b, § 107 c og § 107 
d skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er 
tilgængelig for offentligheden.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelser på virksomhedens 
hjemmeside

§ 4 .  Revisor skal påse, at ledelsesberetningen henholdsvis noterne indeholder de oplysninger, som føl-
ger af § 1, stk. 1 og 2.

§ 5 .  Revisor skal påse, at redegørelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt 
som anført i § 2, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 2, stk. 2-4.

Redegørelse i en supplerende beretning i årsrapporten 

§ 6 .  Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggø-
re sin redegørelse efter årsregnskabslovens § 99 a, § 99 b eller § 99 c i en supplerende beretning i års-
rapporten. For en redegørelse i en supplerende beretning finder § 2, stk. 1, 1. pkt. og § 2, stk. 2, til-
svarende anvendelse.

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder

§ 7 .  En virksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 8, eller § 99 b, stk. 7, giver sin re-
degørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at udarbejde en særskilt re-
degørelse i ledelsesberetningen i henhold til § 99 a og/eller § 99 b, såfremt alle de oplysninger, der 
kræves efter disse bestemmelser, fremgår af rapporten.
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Stk. 2. Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer 
efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:
1)  Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Glo-

bal Compact.
2)  Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrive-

re af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.
3)  Rapportering efter den gældende standard, Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3. Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at give 
sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, jf. stk. 1. Redegørelsen skal dække 
samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Uanset sproget i virksomhedens årsrapport kan 
redegørelsen efter internationale retningslinjer eller standarder være på engelsk.

Stk. 4. En virksomhed, der anvender muligheden efter stk. 1 og 2, skal offentliggøre redegørelsen 
på virksomhedens egen hjemmeside, uanset at redegørelsen også er offentliggjort på hjemmesiden 
for den internationale organisation, der har udstedt de pågældende retningslinjer eller standarder. §§ 1 
og 3 finder tilsvarende anvendelse. 

Straf

§ 8 .  Overtrædelse af §§ 1-3 og §§ 6-7, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter 
anden lovgivning.

Ikrafttræden

§ 9 .  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.
Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller sene-

re. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2021 eller senere.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørel-

ser efter årsregnskabsloven ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 31. maj 2021

Henning Steensig

 / Anne Frendrup Petersen
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Bekendtgørelse nr. 1089 af 31. maj 2021 om 
udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, 
der har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked, og hvor virksomheden er 
omfattet af årsregnskabsloven1)  

(Delårsrapportbekendtgørelsen)

I medfør af § 134 a, stk. 1 og 2, og § 164, stk. 4 og 5, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 
838 af 8. august 2019, fastsættes:

Kapitel 1  
Pligt til at udarbejde halvårsrapport

§ 1 .   Denne bekendtgørelse finder anvendelse på virksomheder med værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked, som er omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 4, jf. dog stk. 4-6.

Stk. 2.   Virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvis halvårs-
rapport skal indeholde et koncernregnskab, skal udarbejde en delårsrapport for de første seks måne-
der af hvert regnskabsår (halvårsrapport) efter reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 2.

Stk. 3.   Virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, hvis halvårs-
rapport ikke skal indeholde et koncernregnskab, skal udarbejde en delårsrapport for de første seks må-
neder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) efter reglerne i denne bekendtgørelses kapitel 3.

Stk. 4.   Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på børsnoterede virksomheder, der alene udste-
der gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land og hvis på-
lydende værdi pr. enhed er på mindst 100.000 euro eller hvis pålydende værdi pr. enhed på udstedel-
sesdagen svarer til mindst 100.000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end 
euro, jf. årsregnskabslovens § 134 a, stk. 3.

Stk. 5.   Bekendtgørelsen finder endvidere ikke anvendelse for virksomheder, som alene udsteder 
gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31. de-
cember 2010, hvis den pålydende værdi pr. enhed er på mindst 50.000 euro, eller hvis den pålydende 
værdi pr. enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50.000 euro, når gældsinstrumenterne er ud-
stedt i en anden valuta end euro, jf. årsregnskabslovens § 134 a, stk. 4. 1. pkt. finder anvendelse i hele 
gældsinstrumenternes løbetid.

Stk. 6.   Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på virksomheder, der den 20. januar 2004 ude-
lukkende udstedte og fortsat udelukkende udsteder gældsinstrumenter, optaget til handel på et regu-
leret marked, der er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra virksomhedens hjemland in-
den for EU/EØS eller regionale eller kommunale myndigheder i dette land.
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Kapitel 2  
Udarbejdelse af halvårsrapport for virksomheder,  

der udarbejder koncernregnskab

§ 2 .   Halvårsrapporten for virksomheder omfattet af § 1, stk. 2, skal bestå af følgende:
1) Et halvårskoncernregnskab for en af virksomheden ledet koncern (halvårskoncernregnskab), jf. 

§ 3.
2) En ledelsesberetning for en af virksomheden ledet koncern, jf. § 9.
3) En ledelsespåtegning i tilknytning til underskriften fra medlemmerne af de ansvarlige ledelsesor-

ganer, jf. § 10.
Stk. 2.   Halvårsrapporten kan desuden indeholde et halvårsregnskab for modervirksomheden, der 

i så fald skal aflægges efter § 4 eller § 5.

Udarbejdelse af halvårskoncernregnskab 

§ 3 .   Ved udarbejdelsen af halvårskoncernregnskabet, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, skal virksomheden anven-
de den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber, som er vedtaget efter proceduren i ar-
tikel 6 i forordning (EF) nr. 1606/2002.

Udarbejdelse af halvårsregnskab  
for modervirksomheder 

§ 4 .   Vælger en virksomhed at udarbejde et halvårsregnskab for modervirksomheden, jf. § 2, stk. 2, 
skal halvårsregnskabet
1) udarbejdes efter den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber, som er vedtaget efter 

proceduren i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1606/2002, eller
2) som minimum indeholde en balance i sammendrag og en resultatopgørelse i sammendrag, jf. § 5.

§ 5 .   Balancen i sammendrag og resultatopgørelsen i sammendrag, jf. § 4, nr. 2, skal vise hver af de 
hovedposter og mellemresultater, der er indeholdt i virksomhedens årsregnskab. Der skal medtages 
yderligere poster, hvis halvårsregnskabet som følge af deres udeladelse ville give et misvisende bille-
de af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Stk. 2.   Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet efter stk. 1, skal virksomheden anvende den sam-
me regnskabspraksis for indregning og måling som i årsregnskabet.

Stk. 3.   Hvis virksomheden i halvårsregnskabet ændrer regnskabspraksis i forhold til det sidst of-
fentliggjorte årsregnskab, finder bestemmelserne om ændring af regnskabspraksis i årsregnskabslo-
vens § 51 tilsvarende anvendelse på halvårsregnskabet.

Stk. 4.   Ved hver post i balancen anføres beløb pr. udgangen af de første seks måneder af det igang-
værende regnskabsår samt de tilsvarende beløb pr. udgangen af det foregående regnskabsår.

Stk. 5.   Ved hver post i resultatopgørelsen anføres beløb for de første seks måneder af det igang-
værende regnskabsår. Endvidere anføres de tilsvarende beløb for samme periode for det foregående 
regnskabsår.
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Kapitel 3  
Udarbejdelse af halvårsrapport for virksomheder,  

der ikke udarbejder koncernregnskab

§ 6 .   Halvårsrapporten for virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, skal bestå af følgende:
1) Et halvårsregnskab for virksomheden jf. §§ 7-8.
2) En ledelsesberetning for virksomheden, jf. § 9.
3) En ledelsespåtegning i tilknytning til underskriften fra medlemmerne af de ansvarlige ledelsesor-

ganer, jf. § 10.

§ 7 .   Ved udarbejdelsen af halvårsregnskabet, jf. § 6, nr. 1, kan virksomheder omfattet af § 1, stk. 3, 
vælge, at halvårsregnskabet
1) udarbejdes efter den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber, som er vedtaget efter 

proceduren i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1606/2002, eller
2) som minimum indeholder en balance i sammendrag og en resultatopgørelse i sammendrag, jf. § 5, 

stk. 1, samt forklarende noter, jf. § 8.
Stk. 2.   Hvis halvårsregnskabet udarbejdes efter stk. 1, nr. 2, finder § 5, stk. 2-5 tilsvarende an-

vendelse.

§ 8 .   Halvårsregnskabet skal, hvis det udarbejdes i henhold til § 7, stk. 1, nr. 2, indeholde forklarende 
noter. De forklarende noter skal indeholde følgende:
1) Tilstrækkelige oplysninger til at sikre sammenlignelighed mellem halvårsregnskabet i sammendrag 

og årsregnskabet.
2) Tilstrækkelige oplysninger og redegørelser til at sikre regnskabsbrugernes korrekte forståelse af 

eventuelle væsentlige beløbsmæssige ændringer og eventuelle begivenheder i den pågældende 
halvårsperiode, som afspejles i balancen og resultatopgørelsen.

Kapitel 4  
Øvrigt indhold i en halvårsrapport

Ledelsesberetning 

§ 9 .   Ledelsesberetningen, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, og § 6, nr. 2, skal som minimum indeholde omtale af 
udviklingen i koncernens eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital samt angivelse af sær-
lige forhold, der har påvirket koncernens eller virksomhedens aktiviteter, resultat og egenkapital i den 
pågældende periode. Desuden skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af den forventede 
udvikling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regn-
skabsåret:

Stk. 2.   I ledelsesberetningen, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, for en virksomhed, der skal aflægge koncern-
regnskab, skal virksomheder med værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, som har ak-
tier optaget til handel eller notering på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, udover de i stk. 1 anfør-
te oplysninger, mindst offentliggøre følgende om større transaktioner foretaget med nærtstående par-
ter:
1) Nærtstående parters transaktioner, som er foretaget i de første seks måneder af det igangværen-

de regnskabsår, og som i væsentlig grad har påvirket virksomhedens finansielle stilling eller resul-
tater i den periode.
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2) Eventuelle ændringer i de transaktioner foretaget med nærtstående parter, som blev beskrevet i 
den sidste årsrapport, og som kunne have en væsentlig indvirkning på virksomhedens finansielle 
stilling eller resultater i de første seks måneder af det igangværende regnskabsår.
Stk. 3.   I ledelsesberetningen, jf. § 6, nr. 2, for en virksomhed, der ikke skal udarbejde koncern-

regnskab, skal børsnoterede virksomheder, som har aktier optaget til handel eller notering på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, udover de i stk. 1 anførte oplysninger, mindst oplyse om arten af for-
holdet mellem virksomheden og dens nærtstående parter og give de oplysninger om transaktioner og 
mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets mulige påvirkning af årsregnska-
bet. Oplysningerne skal som minimum omfatte transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse, mel-
lemværendernes beløbsmæssige størrelse på balancedagen og betingelserne for disse, årets nedskriv-
ninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede nedskrivning på eksisterende 
tilgodehavender. Oplysningerne efter 1. punktum skal kun gives, hvis transaktioner er væsentlige. Op-
lysningerne efter 1. punktum kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført på 
normale markedsvilkår, og det skal i givet fald oplyses, at denne mulighed er anvendt. Oplysninger om 
individuelle transaktioner kan grupperes efter deres karakter, medmindre særskilte oplysninger er nød-
vendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nærtstående parter for virksomhedens finan-
sielle stilling.

Ledelsespåtegning 

§ 10 .   Bestemmelserne i årsregnskabslovens § 8, § 9, stk. 1-5 og stk. 7 samt § 10 om underskrift og 
ledelsespåtegning på årsrapporter finder tilsvarende anvendelse på halvårsrapporter.

Revision m.v. 

§ 11 .   Er et halvårskoncernregnskab eller et halvårsregnskab revideret af en statsautoriseret revisor, 
eller har en statsautoriseret revisor foretaget en gennemgang (review) heraf, skal revisors erklæring 
indgå i halvårsrapporten.

Stk. 2.   Er halvårskoncernregnskabet eller halvårsregnskabet ikke revideret eller gennemgået af 
en statsautoriseret revisor, skal der gives oplysning herom i halvårsrapporten.

Kapitel 5  
Udarbejdelse af delårsrapport for en periode forskellig fra seks måneder

§ 12 .   Vælger en virksomhed at udarbejde en delårsrapport for en periode forskellig fra seks måne-
der, herunder en kvartalsrapport, som ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, fin-
der bestemmelserne om halvårsrapporter i bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse på sådanne del-
årsrapporter med de fornødne tilpasninger.

Kapitel 6  
Offentliggørelse af redegørelser for virksomhedens økonomiske forhold

§ 13 .   Hvis en virksomhed offentliggør en redegørelse om virksomhedens økonomiske forhold, der 
ikke er en delårsrapport efter denne bekendtgørelse, må redegørelsen ikke betegnes som delårsrap-
port, halvårsrapport, kvartalsrapport eller lignende, og redegørelsen skal såvel i form som indhold 
fremstå, så den ikke kan forveksles med en sådan delårsrapport.
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Kapitel 7  
Generelle bestemmelser

Klageadgang 

§ 14 .   Afgørelser om overtrædelse af bestemmelser i denne bekendtgørelse, som er truffet af Er-
hvervsstyrelsen eller Finanstilsynets bestyrelse, kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger 
efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Straf 

§ 15 .   Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt 
efter straffeloven.

Stk. 2.   Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffe-
lovens 5. kapitel.

Ikrafttræden 

§ 16 .   Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.
Stk. 2.   Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. juli 2021 eller senere. 

Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021 eller senere.
Stk. 3.   Bekendtgørelse nr. 559 af 1. juni 2016 om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomhe-

der, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfat-
tet af årsregnskabsloven ophæves.

Erhvervsstyrelsen, den 31. maj 2021

Henning Steensig

 / Christina Heinze

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav 
i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et regule-
ret marked og om ændring af direktiv 2001/34/EF, EU-Tidende 2004, nr. L 390, side 38, som 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/22/EF af 11. marts 2008, Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiver 2010/73/EU og 2010/78/EU af 24. november 2010 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 294, 
side 13.
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Bekendtgørelse nr. 1452 af 15. december 
2014 om oplysninger om vederlag m.v., som 
administrator modtager fra en erhvervsdrivende 
fond

I medfør af § 69, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, som 
ændret ved lov nr. 712 af 25. juni 2014, fastsættes:

Oplysninger om vederlag m.v. til administrator

§ 1 . Årsrapporten for en erhvervsdrivende fond skal angive det samlede vederlag m.v. for regnskabs-
året til administrator, som omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde § 43. Hvis administrator har krav 
på pensionsbetaling, skal årsrapporten desuden angive de samlede pensionsforpligtelser. Er der fast-
sat særlige bonusordninger for administrator, skal det oplyses, hvilke ordninger bonussen omfatter, og 
hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien af bonusordningerne.

Stk. 2. Oplysninger efter stk. 1, skal desuden angives for det foregående regnskabsår.

§ 2 . Er fonden moderfond i en koncern, skal der i årsregnskabet gives oplysninger om det samlede ve-
derlag m.v., som administrator modtager i andre virksomheder i koncernen.

Ikrafttræden

§ 3 . Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2015 eller 

senere.

Erhvervsstyrelsen, den 15. december 2014

Victor Kjær

/ Lars Bunch
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Årsregnskabsloven med lovbemærkninger

Indledning

Dette opslagsværk ”Årsregnskabsloven med lovbemærkninger” indeholder lovbekendtgørelse af års-
regnskabsloven, hvor der er taget højde for samtlige ændringer vedtaget til og med lov nr. 741 af 30. maj 
2020. Til hver paragraf i årsregnskabsloven er der anført tilhørende lovbemærkninger til lovforslag og 
vedtagne ændringsforslag.

Lovbemærkninger til lovforslagene og bemærkninger til vedtagne tillægsbetænkninger (ændringsfor-
slag) under Folketingets første, anden og tredje behandling af lovforslagene er gengivet under hver lov-
paragraf.

De enkelte paragraffer i årsregnskabsloven vil blive præsenteret og kommenteret på følgende måde:
1) Gældende bestemmelse
2) Oprindelig bestemmelse (hvis denne var indarbejdet i den oprindelige lov)
3) Kommentarer til den oprindelige bestemmelse
4) Lovændring
5) Kommentarer til lovændring
6)	 Hvis	flere	lovændringer	er	gennemført,	gentages	pkt.	4	og	5.

I	det	omfang,	bestemmelser	siden	vedtagelsen	af	den	oprindelige	årsregnskabslov	er	flyttet	fra	en	para-
graf til en anden paragraf, er lovbemærkningerne til den oprindelige bestemmelse fortsat anført under 
den	oprindelige	paragraf.	Ofte	vil	der	i	forbindelse	med	en	lovændring,	der	medfører	flytning	af	en	para-
graf,	blive	refereret	til	den	nye	paragraf	i	lovbemærkningerne	til	den	lovændring,	der	medfører	flytningen.

Opslagsværket er tiltænkt som et praktisk hjælpeværktøj, som kan anvendes til at få et bedre indblik i og 
en bedre forståelse for indholdet og omfanget af enkeltbestemmelser i loven.

Opslagsværket er en gengivelse og en sammenskrivning af de dokumenter, som ligger på Folketingets 
hjemmeside www.folketinget.dk og Retsinformations hjemmeside www.retsinfo.dk. EY har ikke foretaget 
nogen	fortolkning	eller	bearbejdning	af	de	gengivne	oplysninger.

Hvor	der	i	lovens	bestemmelser	eller	i	lovbemærkningerne	refereres	til	Erhvervs-	og	Selskabsstyrelsen,	
er	dette	ikke	korrigeret.	Loven	forvaltes	fra	og	med	1.	januar	2012	af	Erhvervsstyrelsen.

Der er ikke foretaget en efterprøvning af, om henvisninger i lovteksterne er korrekte og fuldstændige. Der 
kan således være henvisninger i kommentarerne til lovforslagene, som ikke helt er i overensstemmelse 
med	den	vedtagne	lovtekst,	idet	der	bl.a.	kan	være	gennemført	paragrafforskydninger	fra	lovforslag	til	
den vedtagne lovtekst.

EY
November 2021

https://www.retsinformation.dk/
https://www.ft.dk/
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Bemærkninger til lovens enkeltbestemmelser
Afsnit I 

Lovens anvendelsesområde, grundlæggende krav m .v .

Kapitel 1 
Lovens anvendelsesområde m .v . ,

De omfattede virksomheder

Gældende bestemmelse
§ 1 . Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf . dog stk . 3 .

Stk. 2. I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder varer, 
rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag . En virksom-
hed anses dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende 
fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov . Det-
te gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget fra kravene i de nævnte love .

Stk. 3. Loven gælder ikke for virksomheder, som
1) er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lovgivningen for finansielle virksomheder,
2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen eller
3) udelukkende er omfattet af regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til lov om kommunernes styrel-

se .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 1 . Denne lov gælder for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf . dog stk . 3 .

Stk. 2 . I henhold til denne lov anses en virksomhed for at være erhvervsdrivende, hvis den yder varer, 
rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag . En virksom-
hed anses dog altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af lov om aktieselskaber, lov om anparts-
selskaber, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er 
erhvervsdrivende i henhold til lov . Dette gælder, uanset om virksomhederne helt eller delvis er undtaget 
fra kravene i de nævnte love .

Stk. 3 . Loven gælder ikke for virksomheder, som
1) er omfattet af regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet,
2) er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen eller

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af henvisningerne til lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber i årsregn-
skabslovens § 1, stk . 2, er redaktionelle ændringer, som er en konsekvens af, at de nævnte love i det sam-
tidigt fremsatte lovforslag om selskabsloven foreslås ophævet og erstattet af en ny selskabslov .
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Årsrapporten

Gældende bestemmelse
§ 2 . For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk . 1, aflægge et årsregnskab efter 
denne lov . Medmindre andet følger af §§ 9a, 18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med
1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab),
2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og
3) ledelsespåtegning .

Stk. 2. Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf . § 14 .
Stk. 3. Fællesbetegnelsen for de i stk . 1 og 2 omhandlede regnskaber, beretninger og påtegninger er 

»årsrapport« .
Stk. 4. Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport 

efter denne lov . Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrapport efter denne lov, må det 
ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med 
en sådan årsrapport .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 2 . For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk . 1, aflægge et årsregnskab efter 
denne lov . Medmindre andet følger af §§ 18, 22, 78, 102 eller 109, skal årsregnskabet suppleres med
1) årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab),
2) ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og
3) ledelsespåtegning .

Stk. 2 . Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf . § 14 .
Stk. 3 . Fællesbetegnelsen for de i stk . 1 og 2 omhandlede regnskaber, beretninger og påtegninger er 

»årsrapport« .
Stk. 4 . Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en årsrapport 

efter denne lov . Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrapport efter denne lov, må det 
ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med 
en sådan årsrapport .

Lovbemærkninger
Forslagets § 2 fastslår principielt, at loven omhandler den årlige regnskabsrapportering til eksterne bru-
gere . Nærmere om regnskabsbrugerne kan ses i bemærkningerne til forslagets § 12, stk . 2 . Ligesom i gæl-
dende ret regulerer forslaget ikke de såkaldte interne regnskaber, der typisk anvendes af virksomhedsle-
delsen til støtte for konkrete beslutninger om prisfastsættelse, produktion, salg m .v . internt i virksomhe-
den .

Stk. 1 omtaler de dele af regnskabsrapporteringen, der kan være lovpligtige for en eller flere af de regn-
skabsklasser, der nærmere bestemmes i forslagets § 7 . Der kan være tale om årsregnskabet for virksom-
heden (det der sædvanligvis kaldes årsregnskab), og der kan være tale om årsregnskabet for koncernen 
(det der kaldes koncernregnskab) . Hver regnskabsklasse har sit afsnit, der indledes af en paragraf, der fast-
slår kravet til mindsteindholdet af regnskabsrapporteringen: For klasse A afsnit II med § 18, der blot kræ-
ver årsregnskab og ledelsespåtegning, klasse B behandles i afsnit III med § 22, der desuden kræver ledel-
sesberetning (tidligere årsberetning), det samme for klasse C med afsnit IV og § 78 og endelig klasse D i 
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afsnit V med § 102 . Krav om koncernregnskab fremgår af § 109, der henviser til undtagelser i §§ 110-112 . 
Regnskabsrapporteringens obligatoriske bestanddele afhænger altså af, hvilken regnskabsklasse virk-
somheden skal aflægge årsregnskab efter, og om den skal aflægge koncernregnskab. I praksis svarer det 
stort set til gældende årsregnskabslovs § 2 med undtagelsesbestemmelser . Bestemmelsen fastslår endvi-
dere, at de regnskabspligtige virksomheder skal aflægge årsregnskab for hvert regnskabsår. De nærmere 
regler om regnskabsår findes i forslagets § 15.

Bestemmelsen er formuleret omkring kernen i den sædvanlige, eksterne regnskabsrapportering: årsregn-
skabet. Dette beskriver den enkelte virksomheds finansielle forhold. Mindstekravene til et sådant årsregn-
skab: balance, resultatopgørelse, eventuel pengestrømsopgørelse og noter, herunder redegørelse for 
anvendt regnskabspraksis og opgørelse over egenkapitalen, er beskrevet i indledningsbestemmelsen til 
hver regnskabsklasse (§§ 18, 22, 78 og 102) . Der skal efter loven altid være en ledelsespåtegning, jf . for-
slagets § 9 herom . Dette er nyt i forhold til gældende lov . Virksomheder, der er modervirksomhed og som 
opfylder betingelserne i § 109, skal desuden aflægge et koncernregnskab med de samme komponenter 
som årsregnskabet, men som beskriver koncernen, som om den var én virksomhed . Desuden kræver regn-
skabsklasse B, C og D, at der også skal aflægges en ledelsesberetning. Skal virksomheden aflægge koncer-
nregnskab, skal den også udarbejde en ledelsesberetning for koncernen .

Forslaget omtaler ikke revisors påtegninger eller erklæringer i § 2, men behandler disse i de føromtalte 
indledningsbestemmelser til hver regnskabsklasse . Dette skyldes, at disse påtegninger først tilknyttes 
regnskabsrapporteringen, når revisor har foretaget revision eller eventuelt — for klasse A — en gennem-
gang af regnskaberne . Revisionspåtegningen er nemlig helt og holdent revisors egen erklæring og er der-
for ikke ledelsens ansvar . Når den alligevel i forslagets §§ 18, 22, 78 og 102 behandles som en del af den 
reviderede årsrapport, er det alene en praktisk foranstaltning for at markere, at årsrapport og revisions-
påtegning herefter ikke kan skilles ad .

Forslagets stk . 1 omhandler således de i princippet obligatoriske dele af regnskabsrapporteringen . Deref-
ter fastslår stk . 2 de frivillige dele, som virksomhederne ofte vælger at udarbejde til gavn for regnskabs-
brugerne . Se nærmere om disse under § 14 og bemærkningerne hertil .

Lovforslaget forudsætter, at regnskabsrapporteringen sker i ét dokument, der samler årsregnskaber, 
beretninger og påtegninger: „årsrapporten“ . Dette fremgår af forslagets stk . 3 . Dette udtryk anvendes i 
mange børsnoterede selskaber som et samlebegreb for alle de regnskabsdokumenter, der fremlægges og 
godkendes på den ordinære generalforsamling og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med hen-
blik på offentliggørelse .

Stk. 4 fastslår, at et regnskab, der udelukkende aflægges med henblik på virksomhedens eget brug, og 
altså ikke er rettet til udenforstående, ikke anses for en årsrapport i lovforslagets forstand .

Endvidere skal virksomheder, der udarbejder andre typer økonomiske rapporter, der ikke er årsrapporter 
i lovforslagets forstand, sikre sig, at disse ikke kan forveksles med en sådan årsrapport . Det bety der bl .a ., 
at opgørelser og rapporter m .v . bør fremstå og benævnes på en sådan måde, at brugeren ikke lades i tvivl 
om, hvorvidt der er tale om et regnskabsdokument udarbejdet efter forslagets bestemmelser . Reglerne i 
stk . 4 er i realiteten de eneste bestemmelser i loven, der gælder for virksomheder inden for regnskabsklasse 
A, der ikke vil aflægge årsrapporter efter lovforslagets regler.
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 2, stk . 1, 2 . pkt ., indsættes efter »§§«: »9 a,« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 2, stk . 1, 2 . pkt ., er en konsekvens af den foreslåede nye 
§ 9 a, stk . 1, som indebærer, at visse virksomheder fritages for at medtage en ledelsespåtegning i årsrap-
porten .
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De omfattede virksomhedsformer

Gældende bestemmelse
§ 3 . Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov, med-
mindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6:
1) Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber,
2) interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne 

er
a) aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med 

en tilsvarende retsform eller
b) interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementarer 

er omfattet af litra a,
3) erhvervsdrivende fonde, jf . lov om erhvervsdrivende fonde § 2, stk . 1, jf . dog stk . 2, og § 3, stk . 1 og 2,
4) virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

§ 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset an-
svar), medmindre virksomheden er undtaget efter nærværende lovs § 4,

5) europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og
6) medarbejderinvesteringsselskaber, jf . § 1 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber .

Stk. 2. Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter 
stk . 1, frivilligt at aflægge årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal 
den i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 3 . Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov, med-
mindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6:
1) Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber,
2) interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne 

er
a) aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller selskaber med 

en tilsvarende retsform eller
b) interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementa-

rer er omfattet af litra a,
3) erhvervsdrivende fonde, jf . lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk . 2, jf . dog stk . 3-5, og
4) virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomhe-

der § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset 
ansvar), medmindre virksomheden er undtaget efter nærværende lovs § 4 .
Stk. 2 . Vælger en af loven omfattet virksomhed, som ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport efter 

stk . 1, frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, skal 
den i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 3 opdeler de af loven omfattede erhvervsdrivende virksomheder i to grupper . Stk . 1 opreg-
ner de typer af virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport efter denne lov. Dernæst bestemmer 
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stk. 2 — som noget nyt — for restgruppen, at de ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter denne lov, men 
at de kan gøre det frivilligt, og at de i så fald skal følge visse grundlæggende regler herfor .

De virksomheder, der efter stk. 1 skal aflægge årsrapport, er de samme som dem, der skal aflægge års-
regnskab efter den nugældende årsregnskabslov samt lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder — for sidstnævnte lovs vedkommende kun virksomheder med begrænset 
ansvar omfattet af §§ 3 og 4 (f .eks . erhvervsdrivende foreninger og andelsselskaber med begrænset 
ansvar), medmindre de er undtaget herfra efter størrelsesmæssige kriterier i henhold til nævnte lovs § 19, 
stk . 2 (omtales nærmere nedenfor) .

Virksomhederne i forslagets stk . 1, nr . 1 og 2, svarer således til de virksomheder, der i dag er direkte 
omfattet af gældende årsregnskabslov, jf . dennes § 1, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., dvs . aktieselskaber, partnersel-
skaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber samt interessentskaber og kommanditselskaber, 
hvori alle interessenter henholdsvis komplementarer er såkaldte kapitalselskaber, typisk aktieeller 
anpartsselskaber, jf . gældende lovs § 1 a .

Med kapitalselskaber tænkes der på aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber samt andre 
virksomhedsformer, der har en tilsvarende struktur . Disse er kendetegnet ved at have en kapital, der er 
indskudt af virksomhedsdeltagerne, hvis forpligtelser for virksomhedens gæld er begrænset til indskud-
det, og hvis rettigheder i virksomheden som udgangspunkt er fastsat i forhold til deres indskud . Reglen 
stammer fra 4 . direktiv . Virksomheder med begrænset ansvar under lov om visse erhvervsdrivende virk-
somheder kan have en sådan struktur, at de også er omfattet af begrebet „kapitalselskab“ .

Virksomhederne i forslagets stk . 1, nr . 3 og 4, er i dag indirekte omfattet af den gældende årsregnskabs-
lov via henvisninger hertil i den lovgivning, der gælder for disse virksomheder .

Gældende lov finder således anvendelse med visse modifikationer på erhvervsdrivende fonde, jf. kapitel 6 
i lov om erhvervssdrivende fonde med henvisningen i § 28, stk . 2, til nærmere angivne bestemmelser i den 
gældende årsregnskabslov. Selve pligten til at aflægge årsregnskab følger af § 28, stk. 1, i lov om erhvervs-
drivende fonde .

Gældende lov finder ligeledes — som hovedregel — anvendelse på virksomheder med begrænset ansvar, 
som er omfattet af § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med 
begrænset ansvar) i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf . den generelle henvisning i den nævnte 
lovs § 18 til den gældende årsregnskabslov . De her nævnte virksomhedsformer er dog undtaget, såfremt 
de er meget små, jf . den nævnte lovs § 19, som videreføres i lovforslagets § 4 . Dette omtales nedenfor 
under bemærkningerne til stk . 2 . I modsætning til gældende årsregnskabslovs — og lovforslaget — omfat-
ter udtrykket virksomheder i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder ikke aktieeller anpartsselskaber 
endsige partnerselskaber . Forslaget til følgeloven søger at tydeliggøre forskellen i § 4, nr . 1 .

Forslagets stk . 2 omfatter restgruppen af virksomheder . Disse er ikke omfattet af den gældende årsregn-
skabslov, men har hidtil været underlagt reglerne i bekendtgørelsen om bogføringspligtiges årsregnskaber 
(nr. 518 af 25. juni 1999). De pågældende virksomheder pålægges ikke pligt til at aflægge årsrapport efter 
lovforslaget .
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De virksomheder, som er omfattet af stk . 2, er navnlig virksomheder med personligt ansvar såsom enkelt-
mandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber, hvor de ansvarlige deltagere ikke alle er 
kapitalselskaber. Ønsker disse virksomheder frivilligt at aflægge en årsrapport, som ikke udelukkende er 
bestemt til virksomhedens eget brug, skal de efter stk . 2 følge de lempelige regler for regnskabsklasse A, 
men uden pligt til at lade den revidere eller offentliggøre i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (se nærmere om 
regnskabsklasserne i § 7 og bemærkningerne hertil) .

Det betyder, at disse virksomheder som hovedregel kan nøjes med at udarbejde et regnskab til brug for 
skattemyndighederne, jf . skattekontrolloven . Ofte udarbejder virksomhederne dog et driftsøkonomisk 
regnskab, som ledsages af en særlig korrektion, hvor de driftsøkonomiske værdiansættelser erstattes af 
de skattemæssige . Strengt taget drejer skatteregnskabet sig kun om indtægter og omkostninger, men 
bekendtgørelsen om skattemæssige krav til regnskab (nr . 1068 af 17 . december 1999) kræver af kontrol-
hensyn, at skatteregnskabet omfatter såvel en balance som en resultatopgørelse og kapitalforklaring .

Endvidere omfatter stk . 2 som nævnt ovenfor meget små virksomheder med begrænset ansvar omfattet 
af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder §§ 3 og 4, som efter den nævnte lovs hidtidige § 19 er und-
taget fra den gældende årsregnskabslov . For at være omfattet af undtagelsen må virksomheden ikke over-
skride to af følgende størrelser: balancesum 4 mio . kr ., nettoomsætning 10 mio . kr . og gennemsnitligt 10 
heltidsbeskæftigede medarbejdere . Disse virksomheder foreslås nu omfattet af lovforslaget dog således, 
at de fortsat kan undlade at aflægge årsrapport efter § 4. Aflægger de frivilligt en årsrapport, som ikke 
udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, skal de følge reglerne i regnskabsklasse A, jf . for-
slagets § 4, stk . 5 . Disse virksomheder har — i modsætning til de ovenfor nævnte virksomheder med per-
sonligt ansvar — mulighed for at indsende sådanne frivilligt aflagte årsrapporter til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen til offentliggørelse, hvis de ønsker det, jf . § 4, stk . 6 . (Se nærmere herom i bemærkningerne til 
§ 4) .

Formålet med en sådan betinget regnskabspligt er at sætte et vist mindstemål for regnskabet og dermed 
værge imod for store forskelle, der kan virke vildledende for regnskabsbrugerne, f .eks . virksomhedens 
pengeinstitutforbindelse . Dette indebærer, at brugerne — hvis ikke andet fremgår af dokumentet — kan gå 
ud fra, at virksomheden overholder et sæt af accepterede regler og sædvaner for driftsøkonomiske regn-
skaber, hvor det er relevant .

Ændret ved lov nr . 364 af 19 . maj 2004
I § 3 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . I SE-selskaber med et to-strenget ledelsessystem finder bestemmelserne i §§ 8-10, 73, 98 b, 
107 og 160 samt § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, tilsvarende anvendelse på tilsynsorganet . Ved ”øverste ledel-
sesorgan” i bilag 1, B . Koncerner, 4 . Modervirksomhed, nr . 2, forstås tilsynsorganet i SE-selskaber med et 
to-strenget ledelsessystem .«

Lovbemærkninger
Da årsregnskabsloven ikke specifikt indeholder bestemmelser om et tilsynsorgan, foreslås det i den nye 
bestemmelse i § 3, stk. 3, at nogle af de bestemmelser, som gælder for ledelsesorganet, finder tilsvarende 
anvendelse på tilsynsorganet i SE-selskaber med det to-strengede ledelsessystem .
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For så vidt angår bestemmelserne i årsregnskabslovens §§ 8-10 indebærer dette, at tilsynsorganet også 
får et ansvar for, at årsrapporten — som aflægges af ledelsesorganet — er aflagt i overensstemmelse med 
kravene i lovgivningen m .v ., og at årsrapporten giver et retvisende billede af SE-selskabets aktiver, passi-
ver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten skal således både underskrives af medlemmerne 
af ledelsesorganet og tilsynsorganet i overensstemmelse med §§ 9 og 10 . Dette er i tråd med tysk ret, hvor 
man har det rene to-strengede system . Baggrunden for forslaget er et ønske om at styrke kreditorernes 
og investorernes sikkerhed samt regnskabsbrugernes tillid til de offentliggjorte årsrapporter .

Oplysningskravene i årsregnskabslovens § 69 vedrørende ledelsesvederlag m.v., som foreslås flyttet uæn-
dret til § 98 b i lovforslag nr . L 71 af 12 . november 2003, og § 73 vedrørende tilgodehavender hos ledel-
sen m .v . er direktivbundne krav . L 71 er ved dette lovforslags fremsættelse under behandling i Folketinget . 
Efter direktiverne skal disse krav både gælde for ledelsesorganet og tilsynsorganet, jf . artikel 43, nr . 12 og 
13, i Rådets fjerde direktiv af 25 . juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabsformer (78/660/EØF) 
og artikel 34, nr . 12 og 13, i Rådets direktiv af 13 . juni 1983 om konsoliderede regnskaber (83/349/EØF) . 
I lighed hermed foreslås det, at kravet i årsregnskabslovens § 107 om oplysning om ledelseshverv i andre 
danske aktieselskaber også skal gælde for tilsynsorganets medlemmer, hvis SE-selskabet er omfattet af 
regnskabsklasse D . Hvis et medlem af ledelsen i et børsnoteret aktieselskab tillige er medlem af tilsynsor-
ganet i et SE-selskab med hjemsted i Danmark, skal dette oplyses i aktieselskabets årsrapport

Efter § 160 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræve nødvendige oplysninger af ledelsen til brug for en 
vurdering af, om selskabets årsrapport m .v . overholder lovgivningen . Det foreslås, at styrelsen også skal 
have adgang til at kræve sådanne oplysninger af tilsynsorganet . I forlængelse heraf foreslås det, at 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens adgang i § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, til at pålægge medlemmerne af ledel-
sen tvangsbøder, også skal gælde for medlemmerne af tilsynsorganet, hvis tilsynsorganet undlader at give 
styrelsen de krævede oplysninger, eller hvis tilsynsorganet undlader at rette sig efter et påbud fra styrel-
sen om, at overtrædelser skal bringes til ophør . Adgangen til at pålægge tvangsbøder efter § 162, stk . 1, 
nr . 1, på grund af manglende indsendelse af årsrapporter m .v . til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal der-
imod ikke gælde for tilsynsorganets medlemmer, da pligten til at indsende selskabets årsrapport m .v . alene 
påhviler ledelsesorganets medlemmer . Da det således ikke er hele tvangsbødebestemmelsen i § 162, der 
finder anvendelse på tilsynsorganets medlemmer, foreslås det af hensyn til retstilstandens klarhed, at der 
optages udtrykkelig bestemmelse herom i årsregnskabsloven .

Bilag 1, B. Koncerner, 4. Modervirksomhed, indeholder en definition på modervirksomhed. Denne defini-
tion tilpasses således, at der ved ”øverste ledelsesorgan” i nr . 2 forstås tilsynsorganet i SE-selskaber med 
et to-strenget ledelsessystem .

Ændret ved lov nr . 454 af 22 . maj 2006
I § 3, stk . 1, nr . 3, udgår »og« .

I § 3, stk . 1, nr . 4, ændres »nærværende lovs § 4 .« til: »nærværende lovs § 4, og« . I § 3, stk . 1, indsættes 
som nr . 5:

»5) europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) .« I § 3 indsættes som stk . 4:
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»Stk. 4 . I SCE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem finder bestemmelserne i §§ 8-10, 98 b og 
160 samt § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, tilsvarende anvendelse på tilsynsorganet . Ved »øverste ledelsesorgan« 
i bilag 1, B . Koncerner, 4 . Modervirksomhed, nr . 2, forstås tilsynsorganet i SCE-selskaber med et tostren-
get ledelsessystem .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 4, skal danske andelsselskaber med 
begrænset ansvar, som er omfattet af § 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, aflægge årsrap-
port efter reglerne i årsregnskabsloven . Dette krav har ikke baggrund i EU-retlige krav, men er et rent nati-
onalt krav . De pågældende andelsselskaber er imidlertid i vid udstrækning omfattet af de samme bestem-
melser i årsregnskabsloven som aktieselskaber og anpartsselskaber, det vil sige bestemmelser, som er 
vedtaget i henhold til 4 . direktiv om årsregnskaber (78/660/EØF) og 7 . direktiv om koncernregnskaber 
(83/349/EØF) .

De pågældende andelsselskaber er dog undtaget fra at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, hvis 
de er meget små, jf . den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 4 .

Med den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 5, foreslås det, at SCE-selskaber med hjem-
sted i Danmark ligeledes skal være omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser med hensyn til opstil-
ling, aflæggelse, revision samt indsendelse af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Forslaget er en konsekvens af SCE-forordningens artikel 68 vedrørende aflæggelse og indsendelse af års-
rapport samt artikel 70 vedrørende revision af årsrapporter . Det følger således af artikel 68, at SCEselska-
ber skal være underlagt de bestemmelser om aflæggelse af årsrapport m.v., som er vedtaget i henhold til 
4 . og 7 . direktiv i det land, hvor SCE-selskabet har hjemsted . Det er således ikke muligt at lade SCE-selska-
ber omfatte af årsregnskabslovens § 4, der er omtalt ovenfor, da der er tale om en rent national undta-
gelse, som ikke findes tilsvarende i 4. direktiv.

Det foreslås, at SCE-selskaber nævnes udtrykkeligt i opregningen af virksomhedsformer i § 3, stk . 1, som 
har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, da denne virksomhedsform ikke er dækket af 
de virksomhedsformer, som i dag er nævnt i bestemmelsen . I denne forbindelse bemærkes, at SE-selska-
ber ikke er nævnt udtrykkeligt i § 3, stk . 1, da SE-selskaber ifølge SE-forordningen er omfattet af reglerne 
for aktieselskaber . SE-selskaber er således dækket af »aktieselskaber« i årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 
1 .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 3, stk . 1, nr . 5, indebærer, at SCE-selskaber med hjemsted i Danmark 
bliver omfattet af bestemmelserne i årsregnskabslovens regnskabsklasse B eller C, afhængig af selskabets 
størrelse, jf . årsregnskabslovens § 7 . Er SCE-selskabets kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre vær-
dipapirer optaget til notering eller handel på en fondsbørs m .v . i et EU/EØS-land, skal selskabet dog, uan-
set dets størrelse, følge reglerne for regnskabsklasse D. SCE-selskaber, der driver kreditog finansierings-
virksomhed, jf . artikel 69, er ikke omfattet af den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 5, 
da finansielle virksomheder ikke er omfattet af årsregnskabsloven, jf. lovens § 1, stk. 3, nr. 1.

Efter de gældende regler i årsregnskabslovens § 138, stk . 1, skal den godkendte årsrapport være modta-
get i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb . Bestemmelsen ligger 
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inden for rammerne af Rådets fjerde direktiv nr . 78 af 25 . juli 1978 om årsregnskaberne for visse selskabs-
former (78/660/EØF) artikel 47, der henviser til artikel 3 i Rådets første direktiv nr . 68 af 9 . marts 1968 
(68/151/EØF) og svarer til de gældende indsendelsesfrister for danske andelsog aktieselskaber . Direkti-
verne indeholder ikke bestemmelser om fristen .

Indsendelsesfristen i årsregnskabslovens § 138, stk . 1, vil ikke kunne overholdes, hvis generalforsamlin-
gen, der skal godkende årsrapporten, afholdes »senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning«, jf . 
SCE-forordningens artikel 54 . Sammenholdt med SCE-forordningens artikel 8, 9 og 68, må artikel 54 der-
for skulle fortolkes således, at der skal gælde samme frist for SCE-selskaber som for danske andelsselska-
ber . Det medfører således, at generalforsamlingen skal afholdes i så god tid, at den reviderede og god-
kendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabs-
loven .

Da årsregnskabsloven ikke specifikt indeholder bestemmelser om et tilsynsorgan, foreslås det i den nye 
bestemmelse i § 3, stk. 4, at nogle af de bestemmelser, som gælder for ledelsesorganet, finder tilsvarende 
anvendelse på tilsynsorganet i SCE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem . Bestemmelsen svarer 
med redaktionelle ændringer til bestemmelsen i § 3, stk . 3, vedrørende SE-selskaber med et tostrenget 
ledelsessystem . Henvisningen til §§ 73 og 107 er således ikke medtaget i § 3, stk . 4, da disse bestemmel-
ser ikke gælder for andelsselskaber .

Henvisningen til bestemmelserne i årsregnskabslovens §§ 8-10 indebærer en præcisering af tilsynsorga-
nets pligter og beføjelser i henhold § 6, stk . 4, i forslaget til SCE-lov . Derved får tilsynsorganet også et 
ansvar for, at årsrapporten — som aflægges af ledelsesorganet — er aflagt i overensstemmelse med kra-
vene i lovgivningen m .v ., og at årsrapporten giver et retvisende billede af SCE-selskabets aktiver, passiver, 
den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten skal således både underskrives af medlemmerne af 
ledelsesorganet og tilsynsorganet i overensstemmelse med §§ 9 og 10 . Baggrunden for forslaget er et 
ønske om at styrke kreditorernes og investorernes sikkerhed samt regnskabsbrugernes tillid til de offent-
liggjorte årsrapporter .

Endvidere indebærer forslaget, at kravet i § 98 b om oplysning om ledelsesvederlag m .v . ligeledes skal 
gælde for medlemmerne af tilsynsorganet i et SCE-selskab .

Efter § 160 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kræve nødvendige oplysninger af ledelsen til brug for en 
vurdering af, om selskabets årsrapport m .v . overholder lovgivningen . Det foreslås, at styrelsen også skal 
have adgang til at kræve sådanne oplysninger af tilsynsorganet i et SCE-selskab . I forlængelse heraf fore-
slås det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens adgang i § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, til at pålægge medlemmerne 
af ledelsen tvangsbøder også skal gælde for medlemmerne af tilsynsorganet, hvis tilsynsorganet undlader 
at give styrelsen de krævede oplysninger, eller hvis tilsynsorganet undlader at rette sig efter et påbud fra 
styrelsen om, at overtrædelser skal bringes til ophør . Adgangen til at pålægge tvangsbøder efter § 162, 
stk . 1, nr . 1, på grund af manglende indsendelse af årsrapporter m .v . til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
skal derimod ikke gælde for tilsynsorganets medlemmer, da pligten til at indsende selskabets årsrapport 
m .v . alene påhviler ledelsesorganets medlemmer . Da det således ikke er hele tvangsbødebestemmelsen i 
§ 162, der finder anvendelse på tilsynsorganets medlemmer, foreslås det af hensyn til retstilstandens klar-
hed, at der optages udtrykkelig bestemmelse herom i årsregnskabsloven .
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Bilag 1. B. 4 indeholder en definition på modervirksomhed. Denne definition tilpasses således, at der ved 
»øverste ledelsesorgan« i nr . 2 forstås tilsynsorganet i SCE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 3, stk . 3 og 4 ophæves .

Lovbemærkninger
§ 3, stk . 3
Europæiske aktieselskaber (betegnet SE-selskaber) med hjemsted i Danmark skal følge de regler, som gæl-
der for nationale aktieselskaber med hjemsted i Danmark . Dette følger af artikel 9 i forordningen om sta-
tut for det europæiske selskab (SE). SE-selskaber med hjemsted i Danmark har derfor pligt til at aflægge 
årsrapport efter de regler i årsregnskabsloven, der gælder for aktieselskaber .

Efter forordningen kan et SE-selskab vælge mellem to ledelsessystemer, et enstrenget og et tostrenget 
ledelsessystem . Det enstrengede ledelsessystem er ikke relevant i denne sammenhæng og omtales derfor 
ikke nærmere her . Efter forordningen er det tostrengede ledelsessystem blandt andet kendetegnet ved, at 
intet medlem af den daglige ledelse kan være medlem af det øverste ledelsesorgan, tilsynsorganet .

Den gældende lov om aktieselskaber indeholder ikke regler om anvendelse af et sådant tostrenget ledel-
sessystem . Derfor er der indsat regler herom i årsregnskabslovens § 3, stk . 3, jf . forordningens artikel 39, 
stk . 5 . Sidstnævnte bestemmelse tillader en medlemsstat at fastsætte regler for SE-selskaber med et 
tostrenget ledelsessystem, når der i den pågældende medlemsstat ikke findes regler om et tostrenget 
ledelsessystem for nationale aktieselskaber, som har hjemsted i den pågældende medlemsstat .

Som nævnt i afsnit 2 .3 . under de almindelige bemærkninger åbner forslaget til selskabsloven imidlertid nu 
op for, at aktie- og anpartsselskaber kan vælge et tostrenget ledelsessystem, hvor intet medlem af den 
daglige ledelse kan være medlem af det øverste ledelsesorgan, i lovforslaget betegnet som tilsynsrådet . 
Tilsynsrådet svarer her omtrent til tilsynsorganet i et SE-selskab med et tostrenget ledelsessystem . Der 
kan henvises til kapitel 7 i forslaget til selskabsloven og bemærkningerne hertil .

Som en konsekvens heraf foreslås det, at årsregnskabslovens § 3, stk . 3, ophæves, da det ikke længere vil 
være muligt at opretholde særlige bestemmelser i årsregnskabsloven for SE-selskaber med et tostrenget 
ledelsessystem, jf . forordningens artikel 39, stk . 5 .

For SE-selskaber med et tostrenget ledelsessystem indebærer tilpasningerne den forskel i forhold til de 
gældende regler, at ansvaret for rettidig indsendelse af årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
fremover pålægges SE-selskabets tilsynsorgan, således at ansvaret for indsendelsen altid påhviler virk-
somhedens øverste ledelsesorgan, uanset hvilken virksomhedsform der er tale om, og uanset hvilken 
ledelsesstruktur den pågældende virksomhed har valgt . Som en konsekvens heraf foreslås det ligeledes, 
at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens reaktionsmuligheder i tilfælde af manglende rettidig modtagelse af års-
rapporten udstrækkes til også at omfatte tilsynsorganet i et tostrenget ledelsessystem .

Der er for øjeblikket optaget et enkelt SE-selskab med hjemsted i Danmark i Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sens register over SE-selskaber . Dette selskab anvender ikke det tostrengede ledelsessystem . De foreslå-



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 23 

ede ændringer får derfor alene betydning for SE-selskaber, som fremover registreres med et tostrenget 
ledelsessystem .

§ 3, stk . 4
Europæiske andelsselskaber (betegnet SCE-selskaber) med hjemsted i Danmark har ligeledes pligt til at 
aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler, jf. artikel 68 i forordningen om statut for det europæ-
iske andelsselskab (SCE) .

Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 3, stk. 4, opregner nogle bestemmelser, som finder 
anvendelse på tilsynsorganet i et SCE-selskab, der har valgt at anvende et tostrenget ledelsessystem efter 
ovennævnte forordning .

Der er for øjeblikket ikke optaget SCE-selskaber i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over SCEselska-
ber .

Det foreslås, at årsregnskabslovens § 3, stk . 4, som er indsat i årsregnskabsloven med hjemmel i forord-
ningens artikel 37, stk . 5, ophæves . Forslaget er en konsekvens af, at der nu foreslås indført regler i års-
regnskabsloven om virksomheder, som anvender et tostrenget ledelsessystem .

De bemærkninger, som er anført ovenfor til den foreslåede ophævelse af § 3, stk . 3, vedrørende SEselska-
ber med et tostrenget ledelsessystem, gør sig tilsvarende gældende for SCE-selskaber med et tostrenget 
ledelsessystem . Der kan derfor henvises til bemærkningerne vedrørende § 3, stk . 3, ovenfor .

Ændret ved lov nr . 1284 af 9 . december 2014
I § 3, stk . 1, nr . 4, ændres »§ 4, og« til: »§ 4,« .

I § 3, stk . 1, nr . 5, ændres »(SCE-selskaber) .« til: »(SCE-selskaber) og« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer er konsekvensrettelser af den foreslåede nr . 3 . Der er alene tale om tekniske ret-
telser, som ikke medfører materielle ændringer .

Ændret ved lov nr . 1284 af 9 . december 2014
I § 3, stk . 1, indsættes som nr . 6:

»6) medarbejderinvesteringsselskaber, jf . § 1 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber .«

Lovbemærkninger
I henhold til årsregnskabslovens § 3, stk. 1, skal en række erhvervsdrivende virksomheder aflægge årsrap-
port efter reglerne i denne lov, herunder aktieselskaber . Som nyt nr . 6 tilføjes, at også medarbejderinve-
steringsselskaber skal aflægge årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven.
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 3, stk . 1, nr . 3, ændres »§ 1, stk . 2, jf . dog stk . 3-5,« til: »§ 2, stk . 1, jf . dog stk . 2, og § 3, stk . 1 og 2,« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 3, stk . 1, opregner de typer af erhvervsdrivende virksomheder, der har pligt til at 
aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, medmindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6. 
Ifølge § 3, stk. 1, nr. 3, har erhvervsdrivende fonde pligt til at aflægge årsrapport efter reglerne i årsregn-
skabsloven . I bestemmelsen henvises til de bestemmelser i lov om erhvervsdrivende fonde (erhvervsfonds-
loven), jf . lov nr . 712 af 25 . juni 2014, der fastlægger, hvornår en fond anses som erhvervsdrivende .

Erhvervsfondsloven ophævede den indtil da gældende erhvervsfondslov . I den forbindelse burde der, hvor 
der i årsregnskabsloven henvises til bestemmelser i erhvervsfondsloven - der med lovændringen fik ny pla-
cering - have været foretaget konsekvensrettelser i årsregnskabsloven . Dette er ikke sket . Det har med-
ført, at henvisningen i årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 3, til visse bestemmelser i erhvervsfondsloven 
ikke er korrekt . Anvendelsesområdet for erhvervsdrivende fonde er uændret i erhvervsfondsloven fra 
2014 . Det er alene bestemmelsernes placering, der er ændret .

Det foreslås, at § 3, stk . 1, nr . 3, ændres, så der i bestemmelsen henvises til de relevante bestemmelser i 
erhvervsfondsloven,  dvs.  de  bestemmelser,  der  definerer  anvendelsesområdet  for  erhvervsdrivende 
fonde . Med ændringen sikres det, at henvisningen i § 3, stk . 1, nr . 3, til erhvervsfondsloven er korrekt, og 
at der dermed er klarhed om, hvilke fonde der har pligt til at aflægge årsrapport efter reglerne i årsregn-
skabsloven .

Undtagelse for virksomheder omfattet af lov  
om visse erhvervsdrivende virksomheder

Gældende bestemmelse
§ 4 . Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder 
og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at af-
lægge årsrapport efter denne lov, jf . dog stk . 4-7, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabs-
år på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 7 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 14 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2. Ved beregningen af størrelserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3 og 4, anvendelse .
Stk. 3. Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den indsende undtagelseserklæring 

til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 145 .
Stk. 4. Undtagelsen i stk . 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en kon-

cern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf . § 7, stk . 5 .
Stk. 5. Stk . 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter el-

ler andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .
Stk. 6. Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk . 1, at aflægge en årsrapport, der 

ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Stk. 7. Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk . 6, offentliggjort i Erhvervs-
styrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk . 3 nævnte undta-
gelseserklæring . Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden vælger at lade årsrap-
porten omfatte af reglerne i regnskabsklasse B, jf . § 7, stk . 1, nr . 2 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 4 . Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder 
og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at 
aflægge årsrapport efter denne lov, jf . dog stk . 4-6, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regn-
skabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 10 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2 . Ved beregningen af størrelserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3, anvendelse .
Stk. 3 . Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den indsende undtagelseserklæring 

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med § 145 .
Stk. 4 . Undtagelsen i stk . 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en kon-

cern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf . § 7, stk . 4 .
Stk. 5 . Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk . 1, at aflægge en årsrapport, der 

ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Stk. 6 . Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk . 5, offentliggjort i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk . 3 nævn-
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Undtagelse for virksomheder omfattet af lov  
om visse erhvervsdrivende virksomheder

Gældende bestemmelse
§ 4 . Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder 
og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at af-
lægge årsrapport efter denne lov, jf . dog stk . 4-7, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabs-
år på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 7 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 14 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2. Ved beregningen af størrelserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3 og 4, anvendelse .
Stk. 3. Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den indsende undtagelseserklæring 

til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med § 145 .
Stk. 4. Undtagelsen i stk . 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en kon-

cern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf . § 7, stk . 5 .
Stk. 5. Stk . 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter el-

ler andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .
Stk. 6. Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk . 1, at aflægge en årsrapport, der 

ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Stk. 7. Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk . 6, offentliggjort i Erhvervs-
styrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk . 3 nævnte undta-
gelseserklæring . Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden vælger at lade årsrap-
porten omfatte af reglerne i regnskabsklasse B, jf . § 7, stk . 1, nr . 2 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 4 . Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 (virksomheder 
og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar), kan undlade at 
aflægge årsrapport efter denne lov, jf . dog stk . 4-6, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regn-
skabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 10 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2 . Ved beregningen af størrelserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3, anvendelse .
Stk. 3 . Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den indsende undtagelseserklæring 

til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med § 145 .
Stk. 4 . Undtagelsen i stk . 1 gælder dog ikke for en virksomhed, der er modervirksomhed for en kon-

cern, for hvilken den skal aflægge koncernregnskab efter denne lov, jf . § 7, stk . 4 .
Stk. 5 . Vælger en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk . 1, at aflægge en årsrapport, der 

ikke udelukkende skal anvendes til virksomhedens eget brug, skal virksomheden i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse A, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 .

Stk. 6 . Ønsker virksomheden en årsrapport, som er aflagt frivilligt efter stk . 5, offentliggjort i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, skal virksomheden indsende årsrapporten til styrelsen som bilag til den i stk . 3 nævn-
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te undtagelseserklæring . Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden vælger at lade 
årsrapporten udarbejde og revidere efter reglerne for lovpligtige årsrapporter, jf . § 7, stk . 1, nr . 2 .

Lovbemærkninger
Forslagets stk . 1 fastslår, at virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3 
(virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (andelsselskaber med begrænset ansvar) ikke 
er forpligtet til at aflægge årsrapport, hvis de ligger under de anførte størrelsesgrænser.

Undtagelsen gælder kun for de virksomheder, der er udtrykkeligt nævnt i forslagets stk . 1 . Alle andre virk-
somheder som f.eks. aktie- og anpartsselskaber med begrænset ansvar skal aflægge årsrapport efter 
denne lov, uanset om de i øvrigt måtte opfylde størrelsesgrænserne i stk . 1, idet disse virksomheder som 
minimum skal følge reglerne for regnskabsklasse B, jf . § 7 (se nærmere herom i bemærkningerne til denne 
bestemmelse) .

De anførte størrelsesgrænser i forslagets stk . 1 svarer til grænserne efter den gældende § 19, stk . 2, i lov 
om visse erhvervsdrivende virksomheder, dog således at kravet om tre år med overeller underskridelse af 
grænserne før lempelserne kan udnyttes — eller modsat — er harmoniseret med reglen om to år i gældende 
årsregnskabslovs § 64 d og 4 . direktivs artikel 12 . Størrelserne er 4 mio . kr . i balancesum, 10 mio . kr . i net-
toomsætning og 10 heltidsbeskæftigede gennemsnitligt i regnskabsåret . Størrelsesgrænserne er ikke 
direktivbestemt .

Vælger en virksomhed at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den ifølge stk . 3 indsende erklæring herom 
(„undtagelseserklæring“) til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne i forslagets § 145 . Dette er en 
videreførelse af de gældende regler i § 19, stk . 6, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder med visse 
ændringer . Det følger af forslagets § 145, at erklæringen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., dvs . den samme frist som for indsendelse af årsrap-
port .

Overskrides ovennævnte frist, pålægges virksomhedens ledelse afgift efter reglerne i §§ 150-152 . Efter 
de nugældende regler pålægges der ikke afgift ved overskridelse af fristen for indsendelse af sådanne 
erklæringer . Da undtagelseserklæringer, der indsendes i stedet for årsrapporter, bør være sidestillet med 
disse i afgiftsmæssig henseende, foreslås det i § 145, stk. 2, at afgiftsbestemmelserne tillige finder anven-
delse ved for sen indsendelse af undtagelseserklæring .

Efter stk . 4 gælder undtagelsen i stk . 1 dog ikke, selv om virksomheden opfylder størrelseskriterierne, hvis 
virksomheden er modervirksomhed for en koncern, der har pligt til at aflægge koncernregnskab, jf. hen-
visningen i stk . 4 til § 7, stk . 4 (se nærmere herom i bemærkningerne til denne bestemmelse) .

Hvis en virksomhed, som er omfattet af undtagelsen i stk. 1, frivilligt aflægger en årsrapport, som ikke ude-
lukkende er til virksomhedens eget brug, skal den i det mindste følge reglerne for regnskabsaflæggelse for 
regnskabsklasse A, jf . forslagets stk . 5 . (Se nærmere herom i bemærkningerne til § 3, stk . 2, og § 7) .

En virksomhed, som opfylder betingelserne for undtagelse efter stk . 1, har mulighed for at indsende en fri-
villigt aflagt årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse. I forslagets stk. 6 åbnes der 
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således op for, at virksomheden kan indsende en frivilligt aflagt årsrapport til offentliggørelse i styrelsen 
som bilag til undtagelseserklæringen efter stk . 3 .

Undtagelseserklæring skal dog ikke medsendes til styrelsen, hvis den årsrapport, som ønskes offentlig-
gjort, er aflagt og revideret efter reglerne for lovpligtige årsrapporter, dvs. som minimum efter reglerne i 
regnskabsklasse B . (I så fald har virksomheden ikke gjort brug af undtagelsesmuligheden i stk . 1) .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 4, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 6 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 12 mio . kr . og« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 4, stk . 1, indeholder størrelsesgrænser for, hvornår andelsselskaber og andre sel-
skaber med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, kan und-
lade at aflægge årsrapport og i stedet indsende en undtagelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen i henhold til § 145 . Bestemmelsen kan ikke anvendes af aktie- og anpartsselskaber, da de ikke er omfat-
tet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .

Beløbsgrænserne i bestemmelsen er ikke blevet justeret siden 1994 . På denne baggrund foreslås det, at 
beløbsgrænserne forhøjes således, at balancesummen forhøjes fra de nuværende 4 mio . kr . til 6 mio . kr ., 
og nettoomsætningen forhøjes fra de nuværende 10 mio . kr . til 12 mio . kr .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 4, stk . 6, 2 . pkt ., affattes således:

»Undtagelseserklæring skal dog ikke indsendes, hvis virksomheden vælger at lade årsrapporten omfatte 
af reglerne i regnskabsklasse B, jf . § 7, stk . 1, nr . 2 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelsen i årsregnskabslovens § 4, stk . 6, 2 . pkt ., tilpasses som en konsekvens af for-
slagets § 1, nr . 48, der fritager en række virksomheder omfattet af regnskabsklasse B for revision af års-
rapporten, hvis de opfylder betingelserne i den foreslåede nye bestemmelse i § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 4, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 7 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 14 mio . kr . og«
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Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 4, stk . 1, indeholder størrelsesgrænser for, hvornår virksomheder med begrænset 
ansvar omfattet af lov om visse virksomheder med begrænset ansvar (f .eks . andelsselskaber med begræn-
set ansvar), kan undlade at aflægge årsrapport og i stedet indsende en undtagelseserklæring i henhold til 
§ 145 . Bestemmelsen kan ikke anvendes af eksempelvis aktie- og anpartsselskaber, da de ikke er omfat-
tet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .

Beløbsgrænserne blev senest justeret i lov nr . 99 af 18 . februar 2004, samtidig med forhøjelsen af stør-
relsesgrænserne i § 7, stk . 2, nr . 1, for små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og § 7, stk . 2, nr . 
2, for mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C .

Som en konsekvens af, at størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder foreslås forhøjet i 
forslagets § 1, nr . 4 og 5, foreslås det, at beløbsgrænserne i § 4, stk . 1, ligeledes forhøjes således, at balan-
cesummen forhøjes fra de nuværende 6 mio . kr . til 7 mio . kr ., og nettoomsætningen forhøjes fra de nuvæ-
rende 12 mio . kr . til 14 mio . kr .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 4, stk . 1, ændres »stk . 4-6« til: »stk . 4-7« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 4, stk . 1, i årsregnskabsloven kan virksomheder omfattet af §§ 3 og 4 i lov om visse 
erhvervsdrivende virksomheder undlade at aflægge årsrapport og i stedet indsende en undtagelseserklæ-
ring, hvis de ikke overskrider de størrelsesgrænser, der fremgår af bestemmelsen .

Regnskabsaflæggelsen for disse virksomhedsformer var ikke reguleret af de tidligere regnskabsdirektiver 
og er heller ikke reguleret af det nye regnskabsdirektiv .

Efter det gældende stk. 2 finder de generelle regler i årsregnskabslovens § 7, stk. 3, anvendelse ved bereg-
ningen af størrelsesgrænserne .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 4, stk . 2, indsættes efter »§ 7, stk . 3«: »og 4« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i § 4, stk . 2, også indsættes en henvisning til det foreslåede nye stk . 4 i § 7 . Uanset at 
regnskabsaflæggelsen for de i stk. 1 opregnede virksomhedsformer ikke er reguleret af det nye regnskabs-
direktiv, gør de samme hensyn sig gældende, som er baggrunden for det foreslåede § 7, stk . 4 . Det følger 
af henvisningen, at virksomheder, der har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirk-
somhed, der tilsammen mindst svarer til nettoomsætningen, skal anvende summen af nettoomsætningen 
og de finansielle indtægter og andre indtægter fra investeringsvirksomhed i stedet for blot nettoomsæt-
ningen ved opgørelsen af, om virksomheden er lille, mellemstor eller stor . 
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 4, stk . 4, ændres »§ 7, stk . 4« til: »§ 7, stk . 5« .

I § 4 indsættes efter stk . 4 som nyt stykke:

»Stk. 5 . Stk . 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller 
andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .«

Stk . 5 og 6 bliver herefter stk . 6 og 7 .

I § 4, stk . 6, 1 . pkt ., der bliver stk . 7, 1 . pkt ., ændres »stk . 5« til: »stk . 6« .

Lovbemærkninger
Desuden foreslås det, at henvisningen i § 4, stk . 4, til § 7, stk . 4, ændres til § 7, stk . 5 . Der er alene tale om 
en redaktionel konsekvensændring, der indebærer, at det gældende stk . 4 i § 7 videreføres uden ændrin-
ger som stk . 5 .

Det foreslås endvidere at indsætte en ny bestemmelse i § 4 som stk . 5, der indebærer, at børsnoterede 
virksomheder ikke kan benytte undtagelsen i stk . 1 . Baggrunden herfor er, at børsnoterede virksomheder 
har en sådan interesse for offentligheden, at det ikke er hensigtsmæssigt, at de kan undlade at aflægge 
årsrapport efter årsregnskabsloven . De gældende bestemmelser i stk . 5 og 6 videreføres herefter uæn-
dret som stk . 6 og 7 .

Som en konsekvens heraf foreslås det, at henvisningen i § 4, stk . 1, til stk . 4-6 ændres til stk . 4-7 .

Desuden foreslås det, at henvisningen til stk . 5 i § 4, stk . 6, der bliver stk . 7, ændres til stk . 6 . De hidtil gæl-
dende bemærkninger til § 4, jf . specielle bemærkninger til § 4: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som 
fremsat, side 3266-3267, Folketingstidende 2003-04, A, L 71 som fremsat, side 2317, og Folketingsti-
dende 2007-08, A, L 100 som fremsat, side 3593, vil fortsat være gældende med ovenstående ændrin-
ger og tilføjelser .
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Undtagelse for visse interessent- og kommanditselskaber

Gældende bestemmelse
§ 5 . Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, kan undlade at aflægge 
årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 1, hvis
1) dets regnskab ved fuld konsolidering, pro rata-konsolidering eller ved indregning og måling til regn-

skabsmæssig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af en interessent eller komplemen-
tar eller af en af disses modervirksomheder i stedet,

2) interessenten eller komplementaren har hjemsted her i landet eller henhører under lovgivningen i et 
andet EU-land eller i et EØS-land,

3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis interessenten, komplementaren 
eller den pågældende modervirksomhed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte 
regler og

4) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at interessentskabet henholdsvis kommanditselska-
bet har undladt at aflægge årsrapport under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2. Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, kan undlade selv at 

aflægge årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 2, hvis
1) en af virksomhedens interessenter henholdsvis komplementarer har hjemsted her i landet og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditselskabet 

og herunder lader den revidere og offentliggøre efter reglerne i denne lov sammen med sin egen års-
rapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrapporter .
Stk. 3. Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, i hvilket ingen inte-

ressent eller komplementar har hjemsted her i landet, kan undlade selv at aflægge årsrapport og i stedet 
indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 3, hvis
1) en interessent henholdsvis en komplementar henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditselskabet 

og herunder lader den revidere og offentliggøre i overensstemmelse med den i nr . 1 omtalte lovgivning 
sammen med sin egen årsrapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrapporter .
Stk. 4. Interessentskaber og kommanditselskaber, der anvender undtagelserne i stk . 2 og 3, skal efter 

anmodning oplyse enhver om navn, CVR-nummer eller registreringsnummer samt hjemsted for den virk-
somhed, der har aflagt årsrapporten .

Stk. 5. Stk . 1-3 finder ikke anvendelse for interessent- og kommanditselskaber, som har kapitalande-
le, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 5 . Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, kan undlade at aflægge 
årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 1, hvis
1) dets regnskab ved fuld konsolidering, pro rata-konsolidering eller ved indregning og måling til regn-

skabsmæssig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af en interessent eller komplemen-
tar eller af en af disses modervirksomheder i stedet,

2) interessenten eller komplementaren har hjemsted her i landet eller henhører under lovgivningen i et 
andet EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,
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3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis interessenten, komplementaren 
eller den pågældende modervirksomhed er udenlandsk, efter reglerne i Rådets direktiv 83/349/EØF 
med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler og

4) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at interessentskabet henholdsvis kommanditselska-
bet har undladt at aflægge årsrapport under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2 . Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, kan undlade selv at 

aflægge årsrapport og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 2, hvis
1) en af virksomhedens interessenter henholdsvis komplementarer har hjemsted her i landet og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditselskabet 

og herunder lader den revidere og offentliggøre efter reglerne i denne lov sammen med sin egen års-
rapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrapporter .
Stk. 3 . Et interessent- eller kommanditselskab, der er omfattet af § 3, stk . 1, nr . 2, i hvilket ingen inte-

ressent eller komplementar har hjemsted her i landet, kan undlade selv at aflægge årsrapport og i stedet 
indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 3, hvis
1) en interessent henholdsvis en komplementar henhører under lovgivningen i et EU-land eller i et andet 

land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og
2) interessenten eller komplementaren aflægger årsrapporten for interessent- eller kommanditselskabet 

og herunder lader den revidere og offentliggøre i overensstemmelse med den i nr . 1 omtalte lovgivning 
sammen med sin egen årsrapport i en fælles årsrapport eller som to særskilte årsrapporter .
Stk. 4 . Interessentskaber og kommanditselskaber, der anvender undtagelserne i stk . 2 og 3, skal efter 

anmodning oplyse enhver om navn, CVR-nummer eller registreringsnummer samt hjemsted for den virk-
somhed, der har aflagt årsrapporten .

Lovbemærkninger
Forslagets § 5, stk . 1, viderefører den gældende årsregnskabslovs § 2 f . Bestemmelsen er baseret på en 
undtagelsesbestemmelse i 4 . direktiv, artikel 57 a, stk . 2, litra b . Interessentskaber og kommanditselska-
ber, hvori alle interessenter eller komplementarer er kapitalselskaber, kan undlade at aflægge årsrapport, 
hvis virksomheden indgår i et koncernregnskab for en af interessenterne, henholdsvis komplementarerne . 
Undtagelsen gælder, uanset om kapitalselskabet er placeret i Danmark, i et andet EUland eller i et andet 
land, hvormed Fællesskabet har indgået en juridisk bindende aftale om de her omhandlede forhold, f .eks . 
et EØS-land . EØS er en forkortelse for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) . Derimod 
gælder undtagelsen ikke for interessenter og komplementarer uden for de nævnte områder .

Efter stk. 1 kan interessentskabet eller kommanditselskabet helt undlade at aflægge årsrapport. Dette 
kræver, at virksomheden indgår i et koncernregnskab, således at virksomheden er medtaget i konsolide-
ringen enten ved fuld konsolidering som dattervirksomhed, ved pro rata konsolidering som joint venture 
virksomhed, eller ved at virksomhedens kapitalandele er indregnet som associeret virksomhed til regn-
skabsmæssig indre værdi (equity-metoden) . At virksomheden indgår i et årsregnskab for en interessent 
eller en komplementar er ikke tilstrækkeligt .

Ønsker interessentskabet eller kommanditselskabet at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal det indsende en 
undtagelseserklæring m .v . i henhold til reglerne i § 146, stk . 1 . Det følger af henvisningen i § 146, stk . 1, 
til § 145, at erklæringen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i 
§ 138, stk . 1, 2 . pkt ., dvs . der er samme frist som for indsendelse af årsrapport .
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Overskrides ovennævnte frist, pålægges interessentskabets eller kommanditselskabets ledelse afgift efter 
reglerne i §§ 150-152 . Efter de nugældende regler pålægges der ikke afgift ved overskridelse af fristen for 
indsendelse af sådanne erklæringer . Da undtagelseserklæringer, der indsendes i stedet for årsrapporter, 
bør være sidestillet med disse i afgiftsmæssig henseende, foreslås det i § 145, stk . 2, at afgiftsbestemmel-
serne tillige finder anvendelse ved for sen indsendelse af undtagelseserklæring.

Forslagets stk . 2 og 3 viderefører den gældende årsregnskabslovs § 2 e . Bestemmelserne er baseret på 
undtagelsesbestemmelserne i 4 . direktiv, artikel 57 a, stk . 1 og stk . 2, litra a .

Efter stk . 2 kan interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle de ansvarlige deltagere er kapitalsel-
skaber, jf . forslagets § 3, stk . 1, nr . 2, overlade det til en af interessenterne henholdsvis komplementa-
rerne, når denne har hjemsted her i landet, at aflægge årsrapport på interessentskabets eller kommandit-
selskabets vegne, og betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er opfyldt . Dette kan navnlig være praktisk, 
hvor et interessentskab eller kommanditselskab ikke har tilstrækkelig kapacitet til administrative opgaver, 
men overlader disse til en eller nogle af de ansvarlige deltagere .

I modsætning til stk. 1 indebærer stk. 2 ikke en fritagelse for at aflægge årsrapport for virksomheden, men 
virksomheden kan som nævnt overlade det til en ansvarlig deltager, som har hjemsted her i landet, at 
aflægge årsrapporten. Dette kan praktisk ske ved, at interessenten eller komplementaren udarbejder inte-
ressentskabets eller kommanditselskabets årsrapport sammen med sin egen årsrapport . De to årsrappor-
ter skal i princippet holdes adskilt, og tallene fra de to virksomheder må ikke sammenlægges . I praksis kan 
det foregå ved, at interessentskabets henholdsvis kommanditselskabets årsrapport vedhæftes årsrappor-
ten for interessenten henholdsvis komplementaren . Det er dog i praksis accepteret, at revisionspåtegnin-
gen kan være fælles, hvis det ikke giver anledning til tvivl hos regnskabsbrugeren .

Ønsker interessentskabet henholdsvis kommanditselskabet at udnytte undtagelsesmuligheden i stk . 2, 
skal det indsende en undtagelseserklæring i henhold til reglerne i § 146, stk . 2 . Det følger af henvisningen 
i § 146, stk . 2, til § 145, at erklæringen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udlø-
bet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., dvs . der er samme frist som for indsendelse af årsrapport . Overskri-
des denne frist, pålægges interessentskabets eller kommanditselskabets ledelse afgift efter reglerne i 
§§ 150-152 (se bemærkningerne til stk . 1 ovenfor vedrørende afgift) .

Efter forslagets stk . 3 kan interessent- eller kommanditselskabet overlade det til en interessent eller kom-
plementar, der henhører under lovgivningen i et EU-land — eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har 
indgået en juridisk bindende aftale om de her omhandlede forhold, f.eks. et EØS-land — at aflægge årsrap-
port på interessentskabets eller kommanditselskabets vegne, når betingelserne i bestemmelsen i øvrigt er 
opfyldt . Årsrapporten skal i så fald udarbejdes og revideres i overensstemmelse med lovgivningen i den 
stat, hvorunder interessenten henholdsvis komplementaren henhører .

Ønsker interessentskabet henholdsvis kommanditselskabet at udnytte undtagelsesmuligheden i stk . 3, 
skal det indsende undtagelseserklæring i henhold til reglerne i § 146, stk . 3 . Det følger af henvisningen i 
§ 146, stk . 3, til § 145, at erklæringen skal være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet 
af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., dvs . der er samme frist som for indsendelse af årsrapport . Overskrides 
denne frist, pålægges interessentskabets eller kommanditselskabets ledelse afgift efter reglerne i §§ 150-
152 (se bemærkningerne til stk . 1 ovenfor vedrørende afgift) .
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Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 5, stk . 1, nr . 2, ændres »i et andet EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået 
aftale,« til: »i et andet EU-land eller i et EØS-land,« .

I § 5, stk . 3, nr . 1, § 6, stk . 1, nr . 2, § 112, stk . 1, § 143, stk . 3, og § 144, stk . 1, nr . 1, ændres »i et EUland 
eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,« til: »i et EU/EØS-land,« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens §§ 5, 6, 112, 143 og 144 indeholder en præcisering af 
anvendelsesområdet i de pågældende bestemmelser . Det præciseres således, at der med et land, hvormed 
Fællesskabet har indgået aftale, menes et EØS-land .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 5, stk . 1, nr . 3, og § 6, stk . 1, nr . 3, ændres »Rådets direktiv 83/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2013/34/EU« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at direktivhenvisningen i årsregnskabslovens § 5, stk . 1, nr . 3, og § 6, stk . 1, nr . 3, ændres til 
det nye regnskabsdirektiv, som fremover er gældende på området .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 5 indsættes som stk . 5:

»Stk. 5 . Stk . 1-3 finder ikke anvendelse for interessent- og kommanditselskaber, som har kapitalande-
le, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .«

Lovbemærkninger
Interessent- og kommanditselskaber kan efter de gældende bestemmelser i årsregnskabslovens § 5, 
stk. 1-3, under visse forudsætninger undlade at aflægge årsrapport og i stedet indsende en undtagelses-
erklæring til Erhvervsstyrelsen .

Det foreslås, at der i § 5 indsættes en ny bestemmelse som stk . 5, der indebærer, at interessent- og kom-
manditselskaber, der er børsnoterede virksomheder, ikke kan anvende undtagelserne i stk . 1-3 .

Det følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 40, at medmindre det er udtrykkeligt fastsat i direktivets 
enkeltbestemmelser, skal medlemsstaterne ikke lade direktivets forenklinger og undtagelsesbestemmel-
ser gælde for virksomheder af interesse for offentligheden . Herunder hører børsnoterede virksomheder, 
jf . det nye regnskabsdirektivs artikel 2, nr . 1, litra a . Forslaget gennemfører således direktivets artikel 40 .
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Undtagelse for dattervirksomheder uden aktivitet

Gældende bestemmelse
§ 6 . En dattervirksomhed, der i regnskabsåret ikke har haft aktivitet, kan undlade at aflægge årsrapport 
for dette år og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 4, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 

modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØSland,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-

hed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere 
ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
samt forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et se-
nere regnskabsår og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 og

6) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden har undladt at aflægge årsrap-
port under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2. En virksomhed anses for at være uden aktivitet i regnskabsåret, hvis den ikke udøver erhvervs-

drivende aktiviteter direkte eller indirekte, ikke besidder kapitalandele i en anden virksomhed og ikke har 
påtaget sig risici .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 6 . En dattervirksomhed, der i regnskabsåret ikke har haft aktivitet, kan undlade at aflægge årsrapport 
for dette år og i stedet indsende undtagelseserklæring i henhold til § 146, stk . 4, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab ved fuld konsolidering eller ved indregning og måling til regnskabsmæs-

sig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af en modervirksomhed eller af en højere lig-
gende modervirksomhed i stedet,

2) modervirksomheden eller den højere modervirksomhed henhører under lovgivningen i et EU-land eller 
i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,

3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-
hed er udenlandsk, efter reglerne i Rådets direktiv 83/349/EØF med senere ændringer og det er revi-
deret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, indtil datter-
virksomheden har indsendt årsrapport for et senere regnskabsår og denne er modtaget og offentlig-
gjort efter reglerne i kapitel 19 og 20 og

6) det oplyses i det omhandlede koncernregnskab, at dattervirksomheden har undladt at aflægge årsrap-
port under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2 . En virksomhed anses for at være uden aktivitet i regnskabsåret, hvis den ikke udøver erhvervs-

drivende aktiviteter direkte eller indirekte, ikke besidder kapitalandele i en anden virksomhed og ikke har 
påtaget sig risici .
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Lovbemærkninger
Bestemmelsen er ny . Den implementerer en hidtil fra dansk side uudnyttet undtagelsesregel i 4 . direktiv, 
artikel 57, som er valgfri for medlemsstaterne . Regnskabsrådet foreslog i sin rapport (pkt . 8 .8 .), at mulig-
heden i direktivet skulle indføres for virksomheder uden aktivitet .

En dattervirksomhed uden aktivitet kan efter stk. 1 undlade at aflægge årsrapport. Bestemmelsen tænkes 
anvendt på „skuffeselskaber“; men også andre virksomheder, som i en kortere eller længere periode er 
uden aktivitet, vil kunne anvende bestemmelsen . Forudsætningen herfor er, at alle betingelserne i nr . 1-6 
er opfyldt .

En dattervirksomhed uden aktivitet er omfattet af denne bestemmelse, selv om det følger af sagens natur, 
at den ikke opfylder definitionen på erhvervsdrift i § 1, stk. 2, eftersom den ikke „overdrager varer, rettig-
heder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt ville modtage vederlag“ .

For at være omfattet af § 6 må dattervirksomheden ikke udøve aktiviteter indirekte ved at være moder-
virksomhed eller deltage i den fælles ledelse af en anden virksomhed, hvorimod den gerne må placere den 
indskudte kapital som indestående i et pengeinstitut m .v . med henblik på opnåelse af normal bankmæssig 
forrentning . Egentlig udlånsvirksomhed vil være at betragte som aktivitet og dermed i strid med bestem-
melsen . Virksomhedens likviditet kan imidlertid være placeret i en anden koncernvirksomhed i overens-
stemmelse med selskabslovgivningens regler herom .

Foruden kravet om, at dattervirksomheden ikke må have haft aktivitet i regnskabsåret, kræves det, at 
modervirksomheden har hjemsted i et EU-land — eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået 
en juridisk bindende aftale om de her omhandlede forhold, f .eks . et EØS-land — og at modervirksomheden 
indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, indtil dattervirksomheden igen indsender årsrapport til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Endvidere skal dattervirksomheden indgå i modervirksomhedens koncer-
nregnskab, som skal være udarbejdet efter reglerne i nr . 3 . Se bemærkningerne til forslagets § 5, stk . 1, 
om, hvad der forstås ved, at virksomheden skal indgå i et koncernregnskab . Det er desuden en betingelse, 
at virksomhedens deltagere er indforstået med, at der for det pågældende regnskabsår ikke aflægges års-
rapport .

Ønsker dattervirksomheden at udnytte undtagelsen i stk . 1, skal den indsende undtagelseserklæring i hen-
hold til reglerne i § 146, stk . 4 . Det følger af henvisningen i § 146, stk . 4, til § 145, at erklæringen skal være 
modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., dvs . der er 
samme frist som for indsendelse af årsrapport . Overskrides denne frist, pålægges datterselskabets ledelse 
afgift efter reglerne i §§ 150-152  (se bemærkningerne til § 5, stk . 1, vedrørende afgift) .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 6, stk . 1 ændres »i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,« til: »i et 
EU/EØS-land,« .
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Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens §§ 5, 6, 112, 143 og 144 indeholder en præcisering af 
anvendelsesområdet i de pågældende bestemmelser . Det præciseres således, at der med et land, hvormed 
Fællesskabet har indgået aftale, menes et EØS-land .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 6, stk . 1, nr . 1, affattes således:

»1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 
modervirksomhed,« .

I § 6, stk . 1, nr . 2, udgår »eller den højere modervirksomhed« .

I § 6, stk . 1, nr . 5, ændres »forpligtelser« til: »eksisterende forpligtelser samt forpligtelser, som opstår i 
perioden« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 6 i årsregnskabsloven indeholder en undtagelse for dattervirksomheder uden aktivitet, 
hvorefter de kan undlade at aflægge årsrapport, når visse betingelser herfor er opfyldt. Bestemmelsen 
gennemfører undtagelsesmuligheden i det tidligere 4 . selskabsdirektivs artikel 57, der med sproglige til-
pasninger er videreført i det nye regnskabsdirektivs artikel 37 .

Den gældende § 6, stk . 1, opregner seks betingelser, der skal være opfyldt, for at undtagelsen kan anven-
des . Det følger af den første betingelse (stk . 1, nr . 1), at dattervirksomhedens regnskab skal indgå ved fuld 
konsolidering eller ved indregning og måling til regnskabsmæssig indre værdi i det af modervirksomheden 
aflagte koncernregnskab.

Det følger af betingelsen i det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 5, at dattervirksomheden skal indgå i 
modervirksomhedens koncernregnskab, som skal være udarbejdet i overensstemmelse med direktivet . 
Direktivets kapitel 6, ”Konsoliderede regnskaber og beretninger”, forudsætter, at dattervirksomheden 
skal indgå i koncernregnskabet ved fuld konsolidering .

Der foreslås derfor en ny affattelse af § 6, stk . 1, nr . 1, således at muligheden for at anvende undtagelsen, 
hvis virksomheden indregnes til indre værdi i et koncernregnskab for en modervirksomhed, udgår . Heref-
ter skal dattervirksomhedens regnskab indgå i koncernregnskabet for en modervirksomhed ved fuld kon-
solidering, for at undtagelsen kan anvendes .

Der foreslås endvidere i det nye stk . 1, nr . 1, og i ændringen til stk . 1, nr . 2, at der ikke længere både refe-
reres til en modervirksomhed/modervirksomheden og en højere liggende modervirksomhed/den højere 
liggende modervirksomhed, men alene til en modervirksomhed/modervirksomheden . Forslaget er 
begrundet i, at en højere liggende modervirksomhed også er omfattet af definitionen på en modervirk-
somhed, hvorfor det er overflødigt at nævne en højere liggende modervirksomhed/den højere liggende 
modervirksomhed .
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Forslaget ændrer således ikke ved, at betingelserne i stk . 1 og 2 fortsat kan opfyldes ved, at dattervirk-
somheden indgår i en højere liggende modervirksomheds koncernregnskab .

I forslagets § 1, nr . 8, foreslås der herudover i § 6, stk . 1, nr . 3, en konsekvensændring som følge af det 
nye direktiv, således at henvisningen til det tidligere 7 . selskabsdirektiv ændres til det nye regnskabsdirek-
tiv .

Det følger af betingelsen i det gældende stk . 1, nr . 5, at modervirksomheden skal erklære sig om, at den 
indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et 
senere regnskabsår . Der foreslås en præcisering af betingelsen i stk . 1, nr . 5, således at det tydeligt frem-
går, at garantien omfatter alle eksisterende forpligtelser samt forpligtelser, der opstår, indtil dattervirk-
somheden er ophørt med at benytte undtagelsen og har indsendt en årsrapport .

Det skal bemærkes, at der foreslås en udvidelse af anvendelsen af direktivets undtagelsesmulighed, idet 
der foreslås indsat en ny § 78 a, der giver mellemstore dattervirksomheder med aktivitet mulighed for at 
aflægge  årsrapport  efter  enklere  regler,  når  betingelserne  for  at  benytte  undtagelsen  er  opfyldt,  jf. 
bemærkningerne hertil .

De hidtil gældende bemærkninger til § 6, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 6: Folketingstidende 2000-
01, A, L 138 som fremsat, side 3268, og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, side 1735, vil 
fortsat være gældende med ovenstående ændringer og tilføjelser .
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Regnskabsklasser

Gældende bestemmelse
§ 7 . Reglerne i denne lov for udarbejdelse af årsrapporter opdeles i regnskabsklasserne A, B, C og D, jf . 
afsnit II-V . Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, gælder nedenstående:
1) Virksomheder omfattet af loven, som ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, men som 

frivilligt aflægger årsrapport, jf . § 3, stk . 2, skal i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A i af-
snit II .

2) Små virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, skal i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse B i afsnit III .

3) Mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, skal i det 
mindste følge reglerne for regnskabsklasse C i afsnit IV .

4) Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre vær-
dipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som har pligt til at aflægge års-
rapport efter § 3, stk . 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit V, jf . dog § 7 
a .
Stk. 2. Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, anvendes følgende stør-

relsesgrænser:
1) Små virksomheder:  

Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to 
af følgende størrelser:
a) En balancesum på 44 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 89 mio . kr . og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 .

2) Mellemstore virksomheder:  
Virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende regnskabsår på balan-
cetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
a) en balancesum på 156 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 313 mio . kr . og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 .

3) Store virksomheder:  
Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder .
Stk. 3. Ved beregning af størrelserne i stk . 2 gælder følgende:

1) Balancesummen er summen af alle aktivposter .
2) Nettoomsætningen er defineret i bilag 1, C, nr . 13 . Er et regnskabsår kortere eller længere end 12 må-

neder, forhøjes eller formindskes nettoomsætningen forholdsmæssigt, således at der opnås et beløb 
svarende til beløbet for en periode på 12 måneder .

3) Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede beregnes så vidt muligt efter de regler, der er fastsat i 
medfør af § 143 i selskabsloven .
Stk. 4. Virksomheder, hvis finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed mindst sva-

rer til nettoomsætningen, jf . bilag 1, C, nr . 13, skal ved beregningen af størrelsesgrænserne i stk . 2 anven-
de nettoomsætningen med tillæg af finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed . Som 
indtægter af investeringsvirksomhed anses positive værdireguleringer omfattet af § 38, stk . 1, samt rea-
liserede gevinster ved salg af investeringsejendomme .

Stk. 5. Uanset stk . 1 skal modervirksomheder for koncerner, der efter § 109 skal aflægge koncern-
regnskab, i deres årsrapport i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C, medmindre de i det mind-
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ste skal følge regnskabsklasse D i henhold til stk . 1, nr . 4 . Undlader en modervirksomhed at aflægge kon-
cernregnskab i henhold til §§ 111 eller 112, kan modervirksomheden dog i sin årsrapport følge reglerne 
for regnskabsklasse B, hvis den opfylder betingelserne i stk . 2, nr . 1 .

Stk. 6. I stedet for at følge reglerne i det afsnit, som virksomheden i det mindste skal følge i henhold 
til stk . 1 og 5, kan virksomheden vælge systematisk og konsekvent at følge alle eller nogle af reglerne i et 
eller flere efterfølgende afsnit (regnskabsklasser) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 7 . Reglerne i denne lov for udarbejdelse af årsrapporter opdeles i regnskabsklasserne A, B, C og D, jf . 
afsnit II-V . Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, gælder nedenstående:
1) Virksomheder omfattet af loven, som ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, men som 

frivilligt aflægger årsrapport, jf . § 3, stk . 2, skal i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse A i 
afsnit II .

2) Små virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, skal i det mindste følge reg-
lerne for regnskabsklasse B i afsnit III .

3) Mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, skal i det 
mindste følge reglerne for regnskabsklasse C i afsnit IV .

4) Statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fonds-
børs (»børsnoterede selskaber«) i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået 
aftale, og som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk . 1, nr . 1, skal uanset størrelse følge reg-
lerne for regnskabsklasse D i afsnit V .
Stk. 2 . Ved afgørelsen af, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, anvendes følgende stør-

relsesgrænser:
1) Små virksomheder:  

Virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to 
af følgende størrelser:
a) En balancesum på 20 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 40 mio . kr . og
v) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 .

2) Mellemstore virksomheder:  
Virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende regnskabsår på balan-
cetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
a) En balancesum på 75 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 150 mio . kr . og
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 .

3) Store virksomheder:  
Virksomheder, der ikke er små eller mellemstore virksomheder .
Stk. 3 . Ved beregning af størrelserne i stk . 2 gælder følgende:

1) Balancesummen er summen af alle aktivposter .
2) Nettoomsætningen er defineret i bilag 1, C, nr . 11 . Er et regnskabsår kortere eller længere end 12 

måneder, forhøjes eller formindskes nettoomsætningen forholdsmæssigt, således at der opnås et beløb 
svarende til beløbet for en periode på 12 måneder .

3) Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede beregnes så vidt muligt efter de regler, der er fastsat i 
medfør af aktieselskabslovens § 178 .
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Stk. 4 . Uanset stk . 1 skal modervirksomheder for koncerner, der efter §§ 109 og 110 skal aflægge 
koncernregnskab, i deres årsrapport i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C, medmindre de i 
det mindste skal følge regnskabsklasse D i henhold til stk . 1, nr . 4 .

Stk. 5 . I stedet for at følge reglerne i det afsnit, som virksomheden i det mindste skal følge i henhold 
til stk . 1 og 4, kan virksomheden vælge systematisk og konsekvent at følge alle eller nogle af reglerne i et 
eller flere efterfølgende afsnit (regnskabsklasser) .

Lovbemærkninger
Reglerne for udarbejdelse af årsrapporter er baseret på den såkaldte byggeklodsmodel, hvorefter regel-
sættet, som virksomhederne er forpligtet til at følge, primært afhænger af virksomhedens størrelse . Det 
vil sige, at små virksomheder skal følge forholdsvis få, typisk bred krav, mens større virksomheder skal 
følge flere og mere detaljerede krav.

Byggeklodsmodellen er i princippet en pyramidisk model, hvor fire „klodser“ — bestående af klassifice-
rings-, værdiansættelsesog oplysningsbestemmelser — er lagt ovenpå et grundlag af helt generelle regler, 
som alle virksomheder skal opfylde (se kapitel 3 og 4) . Derefter følger byggeklodserne — regnskabsklas-
serne — som fra neden kaldes A, B, C og D. De fire regnskabsklasser fremgår af lovens afsnit II-V.

Forslagets § 7 fastlægger, hvilken regnskabsklasse de forskellige virksomheder i det mindste skal følge . 
Regnskabsklasserne omfatter i korthed følgende:
Klasse A: frivillige årsrapporter, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, jf . § 3,  

 stk . 2 .
Klasse B: lovpligtige årsrapporter for små virksomheder omfattet af § 3, stk .1, nr . 1-4 .
Klasse C: lovpligtige årsrapporter for mellemstore og store virksomheder omfattet af § 3, stk . 1, nr . 1-4,
Klasse D: lovpligtige årsrapporter for statslige og børsnoterede aktieselskaber uanset størrelse, jf . § 3, 

 stk . 1, nr . 1 .

En modervirksomhed med begrænset ansvar, som indgår i en mellemstor eller stor koncern, omfattes dog 
uanset størrelse som minimum af regnskabsklasse C .

Det er ikke nyt, at virksomheder af forskellige størrelser m .v . skal følge forskelligt omfang af regler . Nyt er 
derimod måden, hvorpå dette er struktureret i loven . Den gældende årsregnskabslov oplister alle bestem-
melserne, hvorefter det i et kapitel sidst i loven fremgår, hvilke undtagelser, der gælder som følge af virk-
somhedens størrelse . I byggeklodsmodellen starter læseren derimod med de regler, som gælder for de 
mindste virksomheder, og bygger derefter på med yderligere regler for mellemstore og store virksomhe-
der. De fire regnskabsklasser, lovens afsnit II-V, følges op af en række tillægsafsnit. Disse gælder uafhæn-
gigt af regnskabsklasserne . Placering af disse regler i byggeklodssystemet ville derfor have været uhen-
sigtsmæssig . Der tænkes bl .a . på reglerne om koncernregnskaber .

Forslagets stk . 1 bestemmer, hvilken regnskabsklasse en given virksomhed som minimum skal følge i byg-
geklodsmodellen (reglen modificeres dog for modervirksomheder, der indgår i en mellemstor eller stor 
koncern, se bemærkningerne til stk . 4 nedenfor) .

Regnskabsklasse A gælder ifølge stk. 1, nr. 1, for virksomheder som ikke har pligt til at aflægge årsrapport, 
men som frivilligt aflægger en årsrapport, der ikke udelukkende er beregnet til virksomhedens eget brug, 
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jf . § 3, stk . 2 (se bemærkningerne herom til denne bestemmelse) . Disse virksomheder har hidtil ikke været 
omfattet af årsregnskabsloven. Reglerne om regnskabsaflæggelse for klasse A fremgår af lovforslagets 
afsnit II . Der er tale om et meget enkelt sæt regler, der reelt svarer til dem, som de pågældende virksom-
heder hidtil har fulgt efter bekendtgørelsen om bogføringspligtiges årsregnskaber (nr . 518 af 25 . juni 
1999) .

Regnskabsklasse A gælder først og fremmest for alle virksomheder med personligt ansvar . Endvidere er 
interessentskaber og kommanditselskaber, hvori de ansvarlige deltagere ikke alle er kapitalselskaber, 
omfattet af regnskabsklasse A . Se om disse „personselskaber“ i bemærkningerne til forslagets § 3, stk . 1, 
nr . 1 og 2 .

Desuden gælder regnskabsklasse A for meget små virksomheder („mikrovirksomheder“) med begrænset 
ansvar omfattet af §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som efter de nugældende stør-
relseskriterier i den nævnte lovs § 19, stk. 2, er undtaget fra pligten til at aflægge årsregnskab efter den 
gældende årsregnskabslov — f .eks . meget små andelsvirksomheder med begrænset ansvar . Efter lovfor-
slagets § 4 skal disse „mikrovirksomheder“ fortsat være undtaget fra pligten til at aflægge årsrapport. 
Størrelseskriterierne i den nævnte lovs § 19, stk . 2, er videreført i lovforslagets § 4, stk .1, med visse modi-
fikationer. (Se nærmere herom i bemærkningerne til § 4). Overskrider virksomheden størrelsesgrænserne 
i § 4, stk. 1, er den forpligtet til at aflægge årsrapport, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, og skal i så fald følge reglerne i 
regnskabsklasse B eller C, afhængig af virksomhedens størrelse .

Regnskabsklasse B, C og D gælder for virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport, jf. lovforsla-
gets § 3, stk . 1 . Sidstnævnte bestemmelse indeholder en opregning af de virksomheder, som har pligt til 
at aflægge årsrapport efter lovens regler. Disse er identiske med de virksomheder, som skal aflægge års-
regnskaber m .v . efter gældende årsregnskabslov (se bemærkningerne til § 3, stk . 1) .

Aktieselskaber, som ikke er statslige eller børsnoterede aktieselskaber, samt de øvrige virksomheder, der 
er nævnt i § 3, stk . 1, er enten omfattet af regnskabsklasse B eller C afhængig af virksomhedens størrelse . 
Der opereres som tidligere anført med tre størrelser: små virksomheder skal følge regnskabsklasse B, 
mens mellemstore og store virksomheder skal følge klasse C . Størrelsesgrænserne fremgår af stk . 2, mens 
stk . 3 bestemmer, hvordan størrelserne beregnes . Lovforslaget viderefører i princippet størrelsesgræn-
serne i den gældende årsregnskabslov (dette omtales nærmere i bemærkningerne til stk . 2 og 3 nedenfor) . 
Statslige og børsnoterede aktieselskaber skal uanset størrelse følge regnskabsklasse D . Regnskabsklas-
serne B, C og D omtales nærmere i det følgende .

Regnskabsklasse B gælder ifølge forslagets stk . 1, nr . 2, for „små virksomheder“ omfattet af § 3, stk . 1, 
som ikke er statslige eller børsnoterede aktieselskaber. „Små virksomheder“ er defineret i § 7, stk. 2, nr. 
1. Reglerne for regnskabsaflæggelse for klasse B fremgår af lovforslagets afsnit III.

Regnskabsklasse B gælder således for
• små aktie- og anpartsselskaber samt små partnerselskaber (kommanditaktieselskaber),
• små interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementa-

rerne er såkaldte kapitalselskaber,
• små erhvervsdrivende fonde, samt
• små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

§ 3 (små virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4 (små andelsselskaber med 
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begrænset ansvar), medmindre disse er så små, at de er omfattet af undtagelsen i lovforslagets § 4 og 
dermed omfattet af klasse A (se bemærkningerne til § 4) .

Regnskabsklasse C omfatter samme typer virksomheder som klasse B, men gælder ifølge stk . 1, nr . 3, for 
„mellemstore og store virksomheder“. „Mellemstore virksomheder“ er defineret i stk. 2, nr. 2, „store virk-
somheder“ i stk. 2, nr. 3. Reglerne for regnskabsaflæggelse for klasse C fremgår af lovforslagets afsnit IV.

Regnskabsklasse D, der fortrinsvis består i ekstra oplysningskrav, gælder som nævnt ifølge stk . 1, nr . 4, 
for statslige aktieselskaber og børsnoterede aktieselskaber, uanset disses størrelse . Reglerne for regn-
skabsaflæggelse for klasse D fremgår af lovforslagets afsnit V.

Ved børsnoterede selskaber forstås selskaber, hvis aktier eller obligationer er noteret på en fondsbørs i 
Danmark, i et andet EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået en juridisk bindende 
aftale om de her omhandlede forhold, f .eks . et EØS-land . Indplaceringen i klasse D sker som nævnt uaf-
hængigt af virksomhedernes størrelse .

I stk . 2 er de tre størrelser i klasse B og C (små, mellemstore og store) afgrænset af to sæt størrelsesgræn-
ser, der i princippet viderefører størrelsesgrænserne i den gældende årsregnskabslov . Overgrænserne i 
gældende årsregnskabslov § 64 d og § 64 c, svarer således til henholdsvis forslagets stk . 2, nr . 1 (små) og 
nr . 2 (mellemstore) . Grænserne er baseret på 4 . direktivs artikel 11 henholdsvis 27 .

Grænserne forøges i medfør af 4 direktivs art . 53 hvert femte år . Sidste ændring skete ved ændringsdirek-
tiv 99/60/EF, der forøgede alle grænser med 25 pct . Direktivet hindrer ikke medlemslandene i at fastsætte 
lavere grænser . Direktivets grænser er meget høje i forhold til de typiske størrelser for danske virksomhe-
der . Størrelsesgrænserne mellem små og mellemstore virksomheder i den gældende lovs § 64 d er derfor 
bibeholdt i forslagets stk . 2, nr . 1 . Tilsvarende er størrelsesgrænserne mellem mellemstore og store virk-
somheder i den nugældende § 64 c bibeholdt i forslagets stk . 2, nr . 2 . Bemærk dog, at den yderligere betin-
gelse, som er indeholdt i § 64 d, stk . 3, hvorefter undtagelserne ikke gælder for koncernvirksomheder, hvis 
koncernen selv eller en af dens virksomheder overskrider grænsen, ikke er videreført i forslaget . Dette 
indebærer en liberalisering og forenkling af reglerne .

Se i øvrigt om de tilsvarende størrelsesgrænser mellem små og mellemstore koncerner i § 110 og bemærk-
ningerne hertil .

I overensstemmelse med hidtidig praksis anses en nystiftet virksomhed for omfattet af regnskabsklasse B, 
hvis den i den første regnskabsperiode ikke overskrider to af de nævnte størrelser . Derefter gælder der en 
to-års regel vedrørende ind- og udtræden af de forskellige størrelsesgrupper . Fordelen ved at have en 
to-års periode er, at et enkelt år med overeller underskridelse af størrelserne ikke uden videre medfører 
ændringer i regnskabspligten . Hvis virksomheden derimod overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser 
det første regnskabsår, omfattes den direkte af klasse C . To-års reglen følger af 4 . direktivs artikel 12 .

Stk.  3  viderefører  definitionerne  for  størrelsesgrænserne  fra  gældende  årsregnskabsbekendtgørelses 
§ 64 c, stk . 5, bortset fra forslagets stk . 3, nr . 2 . I forslagets nr . 2 viderefører 1 . pkt . gældende lovs § 22 
ved sin henvisning til bilag 1, C, nr . 11 . 2 . pkt . viderefører praksis, der svarer til retsstillingen i de øvrige 
EU-medlemsstater .
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Forslagets stk . 4 indeholder en særregel, som fraviger stk . 1 for så vidt angår indplacering i regnskabsklas-
serne af en modervirksomhed for en koncern, der opfylder størrelseskravene for pligt til at aflægge kon-
cernregnskab i henhold til §§ 109 og 110 . Uanset om virksomheden isoleret set måtte opfylde betingel-
serne for indplacering i regnskabsklasse A eller B, foreslås det, at en modervirksomhed med begrænset 
ansvar indplaceres i en klasse svarende til mindst regnskabsklasse C . Er modervirksomheden et statsligt 
eller børsnoteret aktieselskab, skal virksomheden dog uanset størrelse i det mindste følge regnskabsklasse 
D .

Bestemmelsen i stk . 4 skal sammenholdes med § 4, stk . 4 . Der er intet til hinder for, at en meget lille virk-
somhed med begrænset ansvar — f .eks . et meget lille andelsselskab — som i henhold til forslagets § 4 opfyl-
der størrelsesgrænserne for at blive indplaceret i regnskabsklasse A, kan optræde som modervirksomhed 
for en mellemstor eller stor koncern . Hvis man i en sådan situation anerkender, at modervirksomheden kan 
indplaceres i regnskabsklasse A, skal der ikke aflægges årsrapport, endsige koncernregnskab. Dette er 
naturligvis uholdbart . Det foreslås derfor, at virksomheden som minimum skal følge reglerne i regn-
skabsklasse C .

Henvisningen til §§ 109 og 110 indebærer, at en virksomhed, der ellers ville være fritaget for at aflægge 
årsrapport efter undtagelsen i § 4, stk . 1, men som er modervirksomhed for en koncern, alligevel skal 
aflægge årsrapport og herunder koncernregnskab. Det er her forudsat, at koncernen opfylder betingel-
serne i §§ 109 og 110, dvs . størrelsesgrænser, der svarer til grænserne mellem Bog C-virksomheder . Det 
samme gælder for B-virksomheder, der altså skal aflægge årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse 
C .

Det følger af forslagets stk . 5, at en virksomhed altid kan vælge at følge regler på et højere niveau i bygge-
klodsmodellen . Virksomheden skal ikke nødvendigvis overtage hele det højere sæt af regler . Dog kræves 
det, at virksomheden konsekvent følger reglerne på et systematisk grundlag . Eksempelvis vil indregning 
af indirekte produktionsomkostninger under aktiver, som en virksomhed i regnskabsklasse B ønsker at 
foretage, samtidig betyde, at kravene til beskrivelsen heraf i virksomhedens anvendte regnskabspraksis 
skal følges . Tilvalg af ledelsesberetningens krav om omtale af forventninger til fremtiden betyder også, at 
det tilknyttede krav om beskrivelse af væsentlige forudsætninger for forudsigelserne samtidig skal iagtta-
ges .

For at undgå misforståelser hos regnskabsbrugerne skal virksomheder, der aflægger årsrapport efter reg-
lerne i klasse B, C og D, altid markere i årsrapporten under anvendt regnskabspraksis, hvilken regn-
skabsklasse årsrapporten er aflagt efter, jf. § 53, stk. 1. Aflægger virksomheden sin årsrapport på grund-
lag af f .eks . klasse B, men med tilvalg af enkelte regler i klasse C, skal det fremgå, at klasse B anvendes med 
angivelse af de regler for klasse C, der yderligere anvendes .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 7, stk . 1, nr . 4, affattes således:

»Statslige aktieselskaber og virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapi-
rer er optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked (»børsnoterede virksomheder«) 
i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og som har pligt til at aflægge 
årsrapport efter § 3, stk . 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit V .«
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Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 7, stk . 1, nr . 4, angiver, hvilke virksomheder der er omfattet af regnskabsklasse D . 
Efter den gældende bestemmelse omfatter regnskabsklasse D — ud over statslige aktieselskaber – »selska-
ber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs («børsnoterede selskaber») i et 
EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og som har pligt til at aflægge års-
rapport efter § 3, stk . 1, nr . 1« . Henvisningen til § 3, stk . 1, nr . 1, medfører, at alene aktieselskaber, part-
nerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber er omfattet af den gældende bestemmelse . 
Udformningen af den gældende bestemmelse skal ses i lyset af, at den primært har været møntet på aktie-
selskaber, hvis aktier eller obligationer var noteret på en fondsbørs .

Det foreslås, at anvendelsesområdet for regnskabsklasse D udvides således, at regnskabsklasse D — for-
uden statslige aktieselskaber — omfatter alle former for virksomheder, som er forpligtet til at aflægge års-
rapport efter årsregnskabsloven, jf . § 3, stk . 1, og som lader deres kapitalandele eller gældsforpligtelser 
notere på en fondsbørs eller et andet reguleret marked .

Med forslaget tilstræbes det at skabe overensstemmelse mellem de af regnskabsklasse D omfattede børs-
noterede virksomheder og de virksomheder, som er omfattet af pligten i IAS-forordningens artikel 4 til at 
aflægge koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder. Forordningens artikel 4 omfatter 
selskaber, hvis værdipapirer omsættes på et reguleret marked . Efter Kommissionens fortolkning er begre-
bet »selskab« ikke begrænset til børsnoterede aktieselskaber, men omfatter også andre former for virk-
somheder som andelsselskaber og erhvervsdrivende foreninger, hvis kapitalandele og gældsinstrumenter 
er noteret på en børs eller et andet reguleret marked i en medlemsstat som defineret i artikel 1, nr. 13, i 
Rådets direktiv 93/22/EØF af 10 . maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer — i Dan-
mark en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads . IAS-forordningen er omtalt nærmere i forbindelse 
med forslagets § 1, nr . 46, vedrørende den nye bestemmelse i § 137, der tilpasser årsregnskabsloven til 
samt gennemfører valgmulighederne i IAS-forordningen .

I forslaget til den nye bestemmelse i § 7, stk . 1, nr . 4, henvises der til hele § 3, stk . 1, og ikke blot til nr . 1 
som i den gældende bestemmelse . Derved udvides bestemmelsen, således at den også omfatter andre 
juridiske enheder end aktie-, anpartsog partnerselskaber, idet børsnotering — især af gældsinstrumenter 
— ikke er forbeholdt virksomheder, som drives i en af de tre nævnte selskabsformer . For klarhedens skyld 
anvendes derfor udtrykket »børsnoterede virksomheder« i stedet for »børsnoterede selskaber« i dette 
lovforslag .

Terminologien er endvidere ændret, så det klart fremgår, at enhver form for noteret egenkapital er omfat-
tet . Udtrykket »aktier« er således ændret til »kapitalandele« . Endvidere er »obligationer« erstattet af det 
bredere udtryk »gældsinstrumenter« .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 7, stk . 2, nr . 1, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 29 mio . kr .,
b)  en nettoomsætning på 58 mio . kr . og« .

§ 7, stk . 2, nr . 2, litra a og b, affattes således:
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»a) En balancesum på 119 mio . kr .,
b)  en nettoomsætning på 238 mio . kr . og« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 7, stk . 2, er regnskabsklasse B (små virksomhe-
der) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) afgrænset af to sæt størrelsesgrænser, 
der i princippet er baseret på 4 . direktivs artikel 11, henholdsvis artikel 27 .

Direktivet hindrer ikke medlemslandene i at fastsætte lavere grænser . På grund af den specielle danske 
erhvervsstruktur med mange små virksomheder har man hidtil valgt ikke at udnytte direktivets beløbs-
grænser fuldt ud .

Direktivets beløbsgrænser forhøjes hvert femte år baseret på prisudviklingen i perioden, jf . 4 . direktivs 
artikel 53 . Den seneste ændring er sket ved ændringsdirektiv 2003/38/EF af 13 . maj 2003, som trådte i 
kraft den 15 . maj 2003 .

De gældende beløbsgrænser i årsregnskabsloven af 2001 blev videreført uændret fra den tidligere års-
regnskabslov . Beløbsgrænserne er senest blevet justeret i 1996 på baggrund af en direktivændring i 1994 . 
Ved at operere med lavere beløbsgrænser end direktivets grænser risikerer man imidlertid at pålægge 
nogle danske virksomheder en ekstra administrativ byrde, som ikke findes tilsvarende i de lande, vi kon-
kurrerer med . Derved kan de danske virksomheder stilles dårligere i konkurrencen . Derfor foreslås det nu, 
at beløbsgrænserne for små og mellemstore virksomheder forhøjes, så de svarer til de nye direktivgræn-
ser .

Dette indebærer, at beløbsgrænserne for små virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 1, forhøjes således, at balan-
cesummen forhøjes fra de nuværende 20 mio . kr . til 29 mio . kr ., og nettoomsætningen forhøjes fra 40 mio . 
kr . til 58 mio . kr .

Endvidere forhøjes beløbsgrænserne for mellemstore virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 2, således, at balan-
cesummen forhøjes fra de nuværende 75 mio . kr . til 119 mio . kr ., og nettoomsætningen forhøjes fra de 
nuværende 150 mio . kr . til 238 mio . kr .

Ifølge de nyeste beregninger var der i år 2001 ca . 118 .000 virksomheder, som var omfattet af lovens regn-
skabsklasse B eller C . Heraf var der ca . 110 .000 små virksomheder, 5000 mellemstore virksomheder og 
3 .000 store virksomheder . Målt på basis af tallene fra år 2001 indebærer de foreslåede ændringer, at 
omkring 1600-1700 virksomheder vil overgå fra at være mellemstore til at være små virksomheder, og 
omkring 1100 virksomheder vil overgå fra at være store til at være mellemstore virksomheder .

§ 7, stk . 4, affattes således:

»Stk. 4 . Uanset stk . 1 skal modervirksomheder for koncerner, der efter § 109 skal aflægge koncern-
regnskab, i deres årsrapport i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse C, medmindre de i det mind-
ste skal følge regnskabsklasse D i henhold til stk . 1, nr . 4 . Undlader en modervirksomhed at aflægge kon-
cernregnskab i henhold til §§ 111 eller 112, kan modervirksomheden dog i sin årsrapport følge reglerne 
for regnskabsklasse B, hvis den opfylder betingelserne i stk . 2, nr . 1 .«
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Lovbemærkninger
Af den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 7, stk . 4, følger det, at modervirksomheder for kon-
cerner, der efter §§ 109 og 110 skal aflægge koncernregnskab, i deres årsrapport i det mindste skal følge 
reglerne for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C . Heraf følger, at en modervirksomhed, som 
isoleret set er omfattet af regnskabsklasse B, men som har pligt til at aflægge koncernregnskab, ligeledes 
skal følge bestemmelserne i regnskabsklasse C i modervirksomhedens årsrapport .

I praksis har det givet anledning til tvivl, om en modervirksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, 
og som undlader at udarbejde koncernregnskab i henhold til §§ 111 eller 112, er forpligtet til i det mind-
ste at følge bestemmelserne i regnskabsklasse C i sit årsregnskab . På denne baggrund foreslås det, at 
bestemmelsen præciseres således, at det fremgår udtrykkeligt af loven, at en modervirksomhed, som til-
hører regnskabsklasse B, og som undlader at udarbejde koncernregnskab i henhold til årsregnskabslovens 
§§ 111 eller 112, kan anvende bestemmelserne i regnskabsklasse B i sit årsregnskab, hvis modervirksom-
heden opfylder betingelserne herfor i § 7, stk . 2, nr . 1 .

Ændret ved lov nr . 604 af 24 . juni 2005
§ 7, stk . 1, nr . 4, affattes således:

»4) Statslige aktieselskaber og virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipa-
pirer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsva-
rende reguleret marked (i denne lov betegnet som »børsnoterede virksomheder«) i et EU/ EØS-land, 
og som har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regn-
skabsklasse D i afsnit V . «

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i årsregnskabslovens § 7, stk . 1, nr . 4, præciserer, at udtrykket »børsnoteret virk-
somhed« i årsregnskabsloven er en fællesbetegnelse for virksomheder, der har værdipapirer optaget til 
notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked . 
Endvidere er der foretaget nogle redaktionelle ændringer .

Virksomheder, hvis værdipapirer alene er optaget til handel på en alternativ markedsplads, er derimod ikke 
omfattet af årsregnskabslovens § 7, stk . 1, nr . 4 . Der henvises til lovforslagets § 1, nr . 2 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 7, stk . 1, nr . 4, ændres »virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer 
er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende mar-
ked (i denne lov betegnet »børsnoterede virksomheder«)« i et EU/EØS-land, og som har pligt til at aflægge 
årsrapport efter § 3, stk . 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit V « til: »virk-
somheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked« .

§ 7, stk . 2, nr . 1, litra a og b, affattes således:
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»a) En balancesum på 36 mio . kr .,
b)  en nettoomsætning på 72 mio . kr . og« .

§ 7, stk . 2, nr . 2, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 143 mio . kr .,
b)  en nettoomsætning på 286 mio . kr . og« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 7, stk . 1, nr . 4, er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe beteg-
nelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den sene-
ste modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 7, stk . 2, er regnskabsklasse B (små virksomhe-
der) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) afgrænset af to sæt størrelsesgrænser, 
der i princippet er baseret på artikel 11, henholdsvis artikel 27 i 4 . direktiv .

De gældende beløbsgrænser i årsregnskabsloven svarer til de beløbsgrænser, der blev fastsat i ændrings-
direktiv 2003/38/EF .

Direktivets beløbsgrænser er imidlertid efterfølgende blevet forhøjet ved ændringsdirektiv 2006/46/ EF, 
der trådte i kraft den 5 . september 2006 .

På denne baggrund foreslås det, at de danske beløbsgrænser for små og mellemstore virksomheder for-
højes således, at de svarer til de nye direktivgrænser .

Dette indebærer, at beløbsgrænserne for små virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 1, forhøjes således, at balan-
cesummen forhøjes fra de nuværende 29 mio . kr . til 36 mio . kr ., og nettoomsætningen forhøjes fra de 
nuværende 58 mio . kr . til 72 mio . kr .

Endvidere forhøjes beløbsgrænserne for mellemstore virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 2, således, at balan-
cesummen forhøjes fra de nuværende 119 mio . kr . til 143 mio . kr ., og nettoomsætningen forhøjes fra de 
nuværende 238 mio . kr . til 286 mio . kr .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 7, stk . 1, nr . 4, indsættes efter »afsnit V«: », jf . dog § 7 a« .

I § 7, stk . 3, nr . 3, ændres »aktieselskabslovens § 178« til: »§ 143 i selskabsloven« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 7, stk . 1, nr . 4, er en konsekvens af den foreslåede nye 
bestemmelse i § 7 a . Der henvises til bemærkningerne hertil .
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Den foreslåede ændring af henvisningen til aktieselskabsloven i årsregnskabslovens § 7, stk . 3, nr . 3, er en 
redaktionel ændring, som er en konsekvens af, at aktieselskabsloven i det samtidigt fremsatte lovforslag 
foreslås ophævet og erstattet af en ny selskabslov .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 7, stk . 2, nr . 1, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 44 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 89 mio . kr . og« .

§ 7, stk . 2, nr . 2, litra a og b, affattes således:

»a) En balancesum på 156 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 313 mio . kr . og«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens §7, stk .2, er regnskabsklasse B (små virksomhe-
der) og regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) afgrænset af beløbsgrænser for nettoom-
sætning henholdsvis balancesum samt af en størrelsesgrænse for det gennemsnitlige antal heltidsbeskæf-
tigede i regnskabsåret .

Beløbsgrænserne i § 7, stk . 2, for små og mellemstore virksomheder blev sidst forhøjet ved lov nr . 516 af 
17 . juni 2008 .

Det foreslås, at beløbsgrænserne for små virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 1, forhøjes således:

Beløbsgrænsen for balancesummen forhøjes fra de nuværende 36 mio . kr . til 44 mio . kr ., jf . litra a, og 
beløbsgrænsen for nettoomsætningen forhøjes fra de nuværende 72 mio . kr . til 89 mio . kr ., jf . litra b . Ved 
balancesummen forstås summen af alle virksomhedens aktiver, der er opført i balancen .

Baggrunden for forslaget er det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 2, jf . artikel 3, stk . 10, hvorefter små 
virksomheder er virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke 
overskrider to af følgende størrelsesgrænser: balancesum på 4 mio . euro, nettoomsætning på 8 mio . euro 
og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret på 50 . Ifølge artikel 3, stk . 2, kan medlems-
staterne fastsætte højere beløbsgrænser, idet disse dog ikke må overskride 6 mio . euro, for så vidt angår 
balancesummen, og 12 mio . euro, for så vidt angår nettoomsætningen .

Det foreslås, at muligheden for at forhøje beløbsgrænserne for små virksomheder udnyttes fuldt ud, idet 
det dog foreslås, at beløbsgrænserne som hidtil angives i hele millionbeløb . Omregning af de i euro angivne 
beløb skal ifølge det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 9, ske ved anvendelse af den valutakurs, der blev 
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for det nye regnskabsdirektiv . 
Omregningskursen er kurs 7,4573, jf . Den Europæiske Unions Tidende af den 19 . juli 2013 . De beregnede 
beløb afrundes nedad til hele millionbeløb, idet det ifølge direktivets artikel 3, stk . 2, ikke er tilladt at runde 
op .
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Som en konsekvens af den foreslåede forhøjelse af beløbsgrænserne for små virksomheder foreslås en til-
svarende forhøjelse af beløbsgrænserne for små koncerner, der kan undlade at udarbejde koncernregn-
skab .

Endvidere foreslås det at forhøje beløbsgrænserne for mellemstore virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 2 . Det 
foreslås således, at beløbsgrænsen for balancesummen for mellemstore virksomheder forhøjes fra de 
nuværende 143 mio . kr . til 156 mio . kr ., jf . litra a, og at beløbsgrænsen for nettoomsætningen forhøjes fra 
de nuværende 286 mio . kr . til 313 mio . kr ., jf . litra b .

Baggrunden for forslaget er det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 3, jf . artikel 3, stk . 10, hvorefter mel-
lemstore virksomheder er virksomheder, der ikke er små virksomheder, og som i to på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser: balancesum på 20 
mio . euro, nettoomsætning på 40 mio . euro og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabs-
året på 250 .

Det foreslås, at muligheden for at forhøje beløbsgrænserne for mellemstore virksomheder udnyttes fuldt 
ud, idet muligheden i artikel 3, stk . 9, 2 . afsnit, for at runde de angive beløb i euro op med indtil 5 pct . 
udnyttes . Omregning af de i euro angivne beløb skal ifølge det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 9, ske 
ved anvendelse af den valutakurs, der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttræ-
delsesdatoen for det nye regnskabsdirektiv . Omregningskursen er som nævnt ovenfor kurs 7,4573, jf . Den 
Europæiske Unions Tidende af den 19 . juli 2013 .

Ifølge artikel 3, stk . 13, i det nye regnskabsdirektiv skal Kommissionen minimum hvert femte år revidere 
og om nødvendigt ændre de i artikel 3, stk . 1-7, omhandlede størrelsesgrænser for at tage højde for virk-
ningerne af inflationen. For sådanne ændringer finder reglerne om delegerede retsakter i artikel 49 i det 
nye regnskabsdirektiv anvendelse .

I overensstemmelse med hidtidig praksis anses en nystiftet virksomhed for omfattet af regnskabsklasse B, 
hvis den i den første regnskabsperiode ikke overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser . Derefter gæl-
der der en to-års regel vedrørende ind- og udtræden af de forskellige regnskabsklasser samt flytning inden 
for regnskabsklasse C . Fordelen ved at have en to-års periode er, at et enkelt år med overeller underskri-
delse af størrelsesgrænserne ikke uden videre medfører ændringer i regnskabspligten .

Hvis virksomheden derimod overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser i det første regnskabsår, 
omfattes virksomheden direkte af regnskabsklasse C og skal følge reglerne for mellemstore eller store 
virksomheder afhængig af virksomhedens størrelse .

To-års reglen følger af artikel 3, stk . 10, i det nye regnskabsdirektiv .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 7, stk . 3, nr . 2, 1 . pkt ., ændres »nr . 11« til: »nr . 13« .
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Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 7, stk. 3, nr. 2, 1. pkt., til definitionen af nettoomsæt-
ning i bilag 1, C, nr . 11, ændres til nr . 13 .

Der er alene tale om en konsekvensændring, der indebærer, at den gældende definition i nr. 11 viderefø-
res uden ændringer som nr . 13 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 7 indsættes efter stk . 3 som nyt stykke:

»Stk. 4 . Virksomheder, hvis finansielle indtægter eller indtægter fra investeringsvirksomhed mindst 
svarer til nettoomsætningen, jf . bilag 1, C, nr . 13, skal ved beregningen af størrelsesgrænserne i stk . 2 
anvende nettoomsætningen med tillæg af finansielle indtægter og indtægter fra in ve ste rings virksomhed . 
Som indtægter af investeringsvirksomhed anses positive værdireguleringer omfattet af § 38, stk . 1, samt 
realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme .«

Stk . 4 og 5 bliver herefter stk . 5 og 6 .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens regler for udarbejdelse af årsrapporter er baseret på den såkaldte ”byggeklodsmo-
del”, som er omtalt i afsnit 3 .1 .1 i de almindelige bemærkninger . Afgrænsningen mellem små, mellemstore 
og store virksomheder beror på størrelsesgrænser, som er fastsat i årsregnskabslovens § 7, stk . 2 .

Den gældende § 7, stk. 2, finder således anvendelse ved afgørelsen af, om en virksomhed skal følge reg-
lerne for små virksomheder i regnskabsklasse B, om virksomheden skal følge reglerne for mellemstore 
virksomheder i regnskabsklasse C eller reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C . Dette afgø-
res ud fra, om virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskri-
der to ud af tre kriterier for henholdsvis balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbe-
skæftigede i løbet af regnskabsåret . I forslagets § 1, nr . 13 og 14, foreslås en forhøjelse af beløbsstørrel-
serne for balancesum og nettoomsætning .

Det har vist sig, at visse virksomheder med meget store balancesummer — eksempelvis investerings- og 
holdingvirksomheder — efter de gældende regler kan aflægge årsrapport efter reglerne for små virksom-
heder i regnskabsklasse B . Det kan skyldes en kombination af få ansatte og den omstændighed, at virk-
somhedens primære indtægter ikke omfattes af årsregnskabslovens definition af nettoomsætning. Års-
regnskabslovens bilag 1, C, nr. 11, der bliver nr. 13 som følge af forslagets § 1, nr. 180, definerer netto-
omsætningen som ”salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m .v ., der henhører under selskabets 
ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet 
med salgsbeløbet” . Det medfører, at eksempelvis resultat af investeringsvirksomhed i form af udbytter, 
avancer og positive værdireguleringer ikke anses for nettoomsætning i årsregnskabslovens forstand .

Det vurderes ikke at være hverken hensigtsmæssigt eller relevant, at virksomheder, der som følge af 
omfanget af deres aktiviteter og balancesum fremstår som store, kan nøjes med at følge regnskabsreg-
lerne for små virksomheder . Det foreslås derfor at udnytte muligheden i det nye regnskabsdirektivs artikel 



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 51 

3, stk . 12, til at kræve medregning af andre indtægter i nettoomsætningen ved opgørelsen af, om en virk-
somhed er lille, mellemstor eller stor, hvis anvendelsen af ”nettoomsætning” ved opgørelsen af afgræns-
ningen mellem små, mellemstore og store virksomheder ikke er relevant .

Det foreslås derfor, at der indsættes en ny bestemmelse i § 7 som stk . 4, hvorefter virksomheder, der har 
finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed, der til sammen mindst svarer til net-
toomsætningen, skal anvende summen af nettoomsætningen og de finansielle indtægter og indtægter fra 
investeringsvirksomhed i stedet for blot nettoomsætningen ved opgørelsen af, om virksomheden er lille, 
mellemstor eller stor. Med kriteriet om, at de finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirk-
somhed til sammen mindst skal svare til nettoomsætningen, er der tilsigtet en afgrænsning, der både er 
entydig og enkel at opgøre, og som har til formål at sikre, at kun virksomheder med betydelige finansielle 
indtægter eller indtægter fra investerings virksomhed i forhold til indtægter fra salg af varer og tjeneste-
ydelser m.v., bliver omfattet af bestemmelsen. Med forslaget skal alle virksomhedens finansielle indtæg-
ter indgå ved beregningen af, om virksomheden er lille, mellemstor eller stor . Der er hermed valgt en 
afgrænsning, der både er entydig og enkel at opgøre, og som er neutral i forhold til, hvordan virksomhe-
dens finansielle indtægter sammensætter sig.

Finansielle indtægter omfatter positive værdireguleringer af finansielle aktiver samt gevinster ved realisa-
tion heraf, renter, udbytter og andre indtægter knyttet til aktiverne . Som indtægter af investeringsvirk-
somhed anses i denne sammenhæng dels positive værdireguleringer efter årsregnskabslovens § 38, 
stk . 1, samt realiserede gevinster ved salg af ejendomme, der omfattes efter § 38, stk . 1 . Der er også her 
lagt vægt på at sikre en entydig og neutral afgrænsning af de omfattede indtægter .

Det skal i den forbindelse bemærkes, at den af virksomheden generelt valgte regnskabspraksis også skal 
lægges til grund i forbindelse med opgørelsen af de finansielle indtægter og/eller indtægter fra finansie-
ringsvirksomhed, der skal indgå i beregningsgrundlaget . Har en virksomhed eksempelvis valgt at måle 
kapitalandele i dattervirksomheder til kostpris, skal modtaget udbytte herfra indgå i beregningsgrundla-
get . Har virksomheden derimod valgt at måle kapital in ter esser i dattervirksomheder til indre værdi, skal 
årets positive værdireguleringer herfra indgå i beregningsgrundlaget .

Efter det nye regnskabsdirektiv er det kun indtægter udover nettoomsætningen, der yderligere skal indgå 
i beregningsgrundlaget . Med gennemførelsen heraf følges også linjen fra det generelle modregningsfor-
bud i den gældende § 13, stk . 1, nr . 8 i årsregnskabsloven, hvorefter hver transaktion, begivenhed og vær-
diændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinan-
den . Det medfører, at der ikke kan ske modregning af eksempelvis positive og negative værdireguleringer 
af forskellige aktiver .

Forslaget vedrører udelukkende beregningen af størrelsesgrænserne og medfører således ikke i sig selv, 
at finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed skal præsenteres som ”nettoomsætning” 
i resultatopgørelsen .

De gældende bestemmelser i § 7, stk . 4 og 5, bliver herefter stk . 5 og 6 .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 7, stk . 5, der bliver stk . 6, ændres »stk . 1 og 4« til: »stk . 1 og 5« .

Lovbemærkninger
Som en konsekvens af forslagets § 1, nr . 16, foreslås en ændring af henvisningen i § 7, stk . 5, der bliver 
stk . 6, således at den nuværende henvisning til stk . 1 og 4 ændres til stk . 1 og 5 .

Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber

Gældende bestemmelse
§ 7 a . Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som 
er datterselskaber af statslige aktieselskaber .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
Efter § 7 indsættes i kapitel 1:

»Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber

§ 7 a . Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som 
er datterselskaber af statslige aktieselskaber .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes en ny bestemmelse som § 7 a, der fritager aktieselska-
ber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber, for at følge de særlige regler for statslige aktiesel-
skaber i årsregnskabsloven . De pågældende datterselskaber bliver i stedet omfattet af de lempeligere reg-
ler for små virksomheder i regnskabsklasse B eller reglerne for mellemstore og store virksomheder i regn-
skabsklasse C . Hvorvidt datterselskabet skal omfattes af reglerne for små, mellemstore eller store virk-
somheder, afgøres efter størrelseskriterierne i lovens § 7, stk . 2 .

Forslaget indebærer, at datterselskaber af statslige aktieselskaber fritages for at opfylde alle de særlige 
krav, som er fastsat i loven for statslige aktieselskaber, eksempelvis kravet om at udarbejde halvårsrap-
port efter lovens kapitel 16 . Herved bliver datterselskaber af statslige aktieselskaber ligestillet med dat-
tervirksomheder af virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land .

Forslaget ændrer ikke ved, at statslige aktieselskaber, som er moderselskaber, fortsat er omfattet af regn-
skabsklasse D uanset moderselskabets størrelse . Forslaget ændrer heller ikke ved, at moderselskabet skal 
rapportere for koncernen som helhed i koncernregnskabet som hidtil .

Hvis et aktieselskab, som er datterselskab af et statsligt aktieselskab, selv har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil datterselskabet fortsat skulle indplaceres i regnskabsklasse 
D på samme måde som andre virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked .

Det vurderes på denne baggrund, at regnskabsbrugernes behov for finansiel information i årsrapporten 
for datterselskaber af statslige aktieselskaber er tilstrækkeligt tilgodeset med forslaget .
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Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber

Gældende bestemmelse
§ 7 a . Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som 
er datterselskaber af statslige aktieselskaber .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
Efter § 7 indsættes i kapitel 1:

»Undtagelser for datterselskaber af statslige aktieselskaber

§ 7 a . Denne lovs særlige regler om statslige aktieselskaber finder ikke anvendelse på aktieselskaber, som 
er datterselskaber af statslige aktieselskaber .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes en ny bestemmelse som § 7 a, der fritager aktieselska-
ber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber, for at følge de særlige regler for statslige aktiesel-
skaber i årsregnskabsloven . De pågældende datterselskaber bliver i stedet omfattet af de lempeligere reg-
ler for små virksomheder i regnskabsklasse B eller reglerne for mellemstore og store virksomheder i regn-
skabsklasse C . Hvorvidt datterselskabet skal omfattes af reglerne for små, mellemstore eller store virk-
somheder, afgøres efter størrelseskriterierne i lovens § 7, stk . 2 .

Forslaget indebærer, at datterselskaber af statslige aktieselskaber fritages for at opfylde alle de særlige 
krav, som er fastsat i loven for statslige aktieselskaber, eksempelvis kravet om at udarbejde halvårsrap-
port efter lovens kapitel 16 . Herved bliver datterselskaber af statslige aktieselskaber ligestillet med dat-
tervirksomheder af virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land .

Forslaget ændrer ikke ved, at statslige aktieselskaber, som er moderselskaber, fortsat er omfattet af regn-
skabsklasse D uanset moderselskabets størrelse . Forslaget ændrer heller ikke ved, at moderselskabet skal 
rapportere for koncernen som helhed i koncernregnskabet som hidtil .

Hvis et aktieselskab, som er datterselskab af et statsligt aktieselskab, selv har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil datterselskabet fortsat skulle indplaceres i regnskabsklasse 
D på samme måde som andre virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked .

Det vurderes på denne baggrund, at regnskabsbrugernes behov for finansiel information i årsrapporten 
for datterselskaber af statslige aktieselskaber er tilstrækkeligt tilgodeset med forslaget .
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Kapitel 2 
Ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapporten

Gældende bestemmelse
§ 8 . Virksomhedens ledelse, jf . bilag 1, A, nr . 6, skal aflægge årsrapport for virksomheden . Er der ikke et 
særskilt ledelsesorgan, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledel-
sesorgan i denne lovs forstand .

Stk. 2. Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten udarbej-
des i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller af-
tale . Ved udarbejdelsen skal de endvidere iagttage de for virksomheden gældende standarder, jf . §§ 136 
og 137 . Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten, hvis revision er krævet, kan revi-
deres og godkendes i tide . Hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar for, at årsrappor-
ten indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for de i loven fastsatte frister .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 8 . De ledelsesorganer, der efter den for virksomheden gældende lovgivning, vedtægter, aftale eller sæd-
vane har den øverste henholdsvis den daglige ledelse, skal aflægge årsrapport for virksomheden . Er der 
ikke et særskilt ledelsesorgan, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarli-
ge ledelsesorgan i denne lovs forstand .

Stk. 2 . Hvert enkelt medlem af de pågældende ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten udar-
bejdes i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle yderligere krav til regnskaber i vedtægter eller 
aftale . Ved udarbejdelsen skal de endvidere iagttage de for virksomheden gældende standarder, jf . § 136 . 
Endvidere har hvert enkelt medlem ansvar for, at årsrapporten, hvis revision er krævet, kan revideres og 
godkendes i tide . Hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan har ansvar for, at årsrapporten indsen-
des til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de i loven fastsatte frister .

Lovbemærkninger
Forslagets § 8 svarer indholdsmæssigt i det store hele til gældende lovs § 2, stk . 1 og 2, om ledelsens 
ansvar for regnskabsaflæggelsen. Forslaget uddyber dog reglerne og tilpasser bestemmelsen redaktio-
nelt. Årsagen hertil ligger tildels i, at forslaget nu direkte omfatter flere virksomhedsformer, så man ikke 
længere kan forlade sig på kompetenceregler m .v . fra aktie- og anpartsselskabsloven .

I stk. 1 understreges, at det er virksomhedens ledelsesorganer, der har ansvaret for aflæggelsen af års-
rapporten . Begrebet „ledelsesorgan“ er brugt i stedet for den nuværende lovs „bestyrelse og direktion“, 
fordi flere virksomhedstyper end før er direkte omfattet af forslaget. Ledelsesorganerne kan, selvom der 
ofte vil være lighedspunkter mellem de forskellige strukturer, være benævnt med forskellige betegnelser, 
ligesom kompetencefordelingen kan være forskellig i vedtægter eller selskabsaftaler . Hvor lovgivning, ved-
tægter eller aftale er tavse, vil der eventuelt forekomme sædvaner for en arbejdsdeling, der i så fald fin-
der anvendelse . Lovforslaget har ikke til formål at regulere kompetenceforholdene i forskellige virksom-
hedsformer, men overlader til den særlige lovgivning, vedtægter, aftale eller sædvaner for den pågæl-
dende virksomhed at fastsætte disse forhold .

I virksomheder med personligt ansvar påhviler pligten til at udarbejde årsrapport som udgangspunkt de 
personlige deltagere i fællesskab . I interessentskaber og kommanditselskaber ligger pligten som udgangs-
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punkt hos interessenterne henholdsvis komplementarerne . Pligter og rettigheder kan imidlertid være 
overdraget til bestemte deltagere eller til et egentligt ledelsesorgan . I aktieselskaber og anpartsselskaber 
er de relevante ledelsesorganer — ligesom i den nugældende lov — bestyrelse og direktion . Den, der over-
tager det faktiske ledelsesansvar, anses normalt for at være tiltrådt som ledelse, selvom forholdet endnu 
ikke er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Den nye ledelse har ansvaret for udarbejdelse af års-
rapport, selvom den først er tiltrådt efter en balancedag og før tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

I stk . 2 er ledelsesmedlemmernes personlige ansvar markeret . Dette følger af almindelige danske rets-
grundsætninger, men er medtaget ex tuto i forslaget . Medlemmerne af de pågældende ledelsesorganer 
har hver for sig et ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet, så der er tid til revision, godkendelse og ind-
sendelse m .v . inden for lovgivningens og eventuelle vedtægters frister . Ledelsesmedlemmerne skal i god 
tid inden fristernes udløb aftale med revisor, hvornår årsrapporten skal være udarbejdet, så revisor — 
måske i en ofte travl periode — kan planlægge sin revision . Gældende lovs § 2, stk . 2, hvorefter den revide-
rede og af ledelsen godkendte årsrapport skal kunne fremlægges senest 8 dage inden afholdelse af gene-
ralforsamlingen  er  overflødig  i  forhold  til  selskabslovene og  passer  ikke  til  andre  virksomhedsformer. 
Bestemmelsen er derfor ikke bibeholdt .

Ledelsen skal ikke alene påse, at lovgivningen og de eventuelle regnskabsbestemmelser i vedtægter eller 
selskabsaftalen er overholdt . Foreligger regnskabsstandarder for et område eller bestemte virksomheder, 
skal disse også overholdes inden for de rammer, der gælder for sådanne standarder . I så fald forudsættes 
det tillige, at revisor påser dette i forbindelse med revisionen . Der henvises til forslagets § 136 om sådanne 
standarders forhold til lovgivningen .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 8, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »§ 136« til: »§§ 136 og 137« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 8, stk . 2, 2 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr . 46, om 
aflæggelse af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS. Efter IAS-forordningens 
artikel 4 har børsnoterede virksomheder pligt til at følge disse standarder i deres koncernregnskab . Efter 
den foreslåede nye bestemmelse i § 137 får børsnoterede virksomheder endvidere pligt til at anvende 
disse standarder på de øvrige dele af årsrapporten (årsregnskab m .v .), mens andre virksomheder får 
adgang til frivilligt at anvende IAS/IFRS i årsrapporten . Der henvises til bemærkningerne til denne bestem-
melse .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 8, stk . 1, affattes således:

»Virksomhedens ledelse, jf. bilag 1, A, nr. 5, skal aflægge årsrapport for virksomheden.« I § 8, stk. 2, 1. 
pkt ., ændres »pågældende« til: »ansvarlige« .
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Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens bestemmelser om ledelsens ansvar og pligter i forbindelse med års-
rapporten m .v . og kravene til oplysninger om ledelsesforhold i årsrapporten m .v . tilpasses således, at 
bestemmelserne også tager højde for tilsynsorganet henholdsvis tilsynsrådet i et tostrenget ledelsessy-
stem .

Som led heri foreslås en ændret affattelse af årsregnskabslovens § 8, stk . 1 . Den foreslåede bestemmelse 
fastslår som hidtil, at ledelsen skal aflægge årsrapport for virksomheden, men i stedet for at opregne de 
ansvarlige ledelsesorganer henviser bestemmelsen til en definition af virksomhedens ledelse, som fore-
slås indsat i bilag 1, A, nr . 5 .

Den foreslåede definition svarer til den definition, som kan udledes af det gældende § 8, stk. 1. Definitio-
nen er dog suppleret med en bestemmelse om, at i virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsyns-
råd, er dette organ omfattet af de bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan .

Det foreslåede § 8, stk . 1, viderefører princippet om, at den øverste og den daglige ledelse er kollektivt 
ansvarlige for at aflægge årsrapporten. Dette er i overensstemmelse med artikel 50 b i Rådets direktiv 
78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer med senere ændringer . Af den nævnte artikel 
fremgår det, at medlemsstaterne skal sørge for, at medlemmerne af selskabets administrations-, ledel-
sesog tilsynsorganer er kollektivt forpligtede til at sikre, at årsregnskaberne udarbejdes og offentliggøres 
i overensstemmelse med direktivets krav .

Som en konsekvens af den ændrede affattelse af § 8, stk . 1, foreslås en redaktionel ændring i § 8, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 8, stk . 1, ændres »nr . 5« til: »nr . 6« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 8, stk. 1, til definitionen af virksomhedens ledelse i 
bilag 1, A, nr . 5, ændres til nr . 6 .

Der er alene tale om en konsekvensændring, der indebærer, at den gældende definition i nr. 5 videreføres 
uden ændringer som nr . 6 .
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Gældende bestemmelse
§ 9 . Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer underskri-
ve den og datere underskriften . De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, jf . dog 
§ 9 a, hvori de erklærer,
1) hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav 

samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
2) hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens 

og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet .
Stk. 2. Underskrives årsrapporten digitalt, jf . § 153 c, bortfalder kravet i stk . 1 om, at underskriften og 

underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen . Underskriverens navn skal dog frem-
gå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen .

Stk. 3. I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regule-
ret marked i et EU/EØS-land, og for statslige aktieselskaber skal ledelsen erklære, hvorvidt ledelsesberet-
ningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet 
koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finan-
sielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, som er omfattet af koncernregn-
skabet . Ledelsen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de væ-
sentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 
koncernen står over for . I ledelsespåtegningen for disse virksomheder skal navn og funktion i forhold til 
virksomheden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer anføres .

Stk. 4. Bestemmelsen i stk . 3 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, 
som er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . enhed ud-
gør mindst 100 .000 euro, eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 
100 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf . dog stk . 5 .

Stk. 5. Stk . 3 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land inden den 31 . december 2010, hvis den pålydende værdi 
pr . enhed er mindst 50 .000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til 
mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro . 1 . pkt . finder anven-
delse i hele gældsinstrumenternes løbetid .

Stk. 6. Er årsregnskabet ikke revideret, jf . § 135, stk . 1, 3 . pkt ., skal medlemmerne af de ansvarlige le-
delsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne herfor .

Stk. 7. Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af de ansvar-
lige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver en retvisende redegørelse 
inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 9 . Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer underskri-
ve den og datere underskriften . De skal give deres underskrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori 
de erklærer,
1) hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav 

samt eventuelle krav i vedtægter eller aftale, og
2) hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncern-

regnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet .
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Stk. 2 . Har ledelsen indføjet supplerende beretninger i årsrapporten, skal medlemmerne af de ansvar-
lige ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt beretningen giver et retvisende billede inden 
for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger .

Lovbemærkninger
Forslagets § 9, stk . 1, 1 . pkt ., bestemmer i lighed med gældende lovs § 2, stk .3, at årsrapporten skal under-
skrives af hvert enkelt ledelsesmedlem . Dette manifesterer det personlige ansvar for ledelsesmedlem-
merne efter forslagets § 8 .

I stk . 1, 2 . pkt ., er indføjet et nyt krav . Kravet er inspireret af regler i England og betyder, at ledelsen posi-
tivt skal erklære, at man anser årsrapporten for aflagt i overensstemmelse med kravene i lovgivningen 
m.v., og at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver, den finansielle stilling samt resul-
tatet . Derved markeres ledelsens ansvar for årsrapporten i forhold til revisors ansvar for revisionen . I Eng-
land går kravene til ledelsens erklæringer dog videre end i forslaget . Erfaringen viser, at dét udtrykkeligt 
at skulle erklære sig om et forhold i særlig grad retter erklæringsafgiverens opmærksomhed mod det 
pågældende forhold. Da ledelsen har et ansvar for at aflægge et årsregnskab, der opfylder lovens krav, vil 
der næppe kunne accepteres et forbehold for f .eks . lovmedholdeligheden og et retvisende billede fra den 
samlede ledelse. Enkelte ledelsesmedlemmer kan imidlertid godt have en afvigende opfattelse fra flertal-
let af ledelsen . Se herom nedenfor om forbehold efter forslagets § 10 .

Forslagets stk . 2 bestemmer som noget nyt, at ledelsesmedlemmerne også skal udtale sig om eventuelle 
supplerende beretninger, der medtages i årsrapporten . Her skal de ligesom i stk . 1 udtale sig om det ret-
visende billede for den eller de pågældende beretninger . De skal herved udtale sig om, hvorvidt beretnin-
gen giver et retvisende billede inden for almindeligt anerkendte retningslinier . Se herom forslagets § 14 
og bemærkningerne hertil .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 9 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Er årsrapporten ikke revideret, jf . § 135, stk . 1, 2 . pkt ., skal medlemmerne af de ansvarlige 
ledelsesorganer i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingelserne herfor .«

Stk . 2 bliver herefter stk . 3 .

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 48, foreslås det, at visse små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal være 
fritaget for revisionspligt, hvis de opfylder betingelserne i den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabs-
lovens § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Som en konsekvens heraf foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i § 9, stk . 2, hvorefter ledelsen 
i de virksomheder, som undlader revision af årsrapporten, i ledelsespåtegningen skal erklære, hvorvidt 
betingelserne for fritagelse er opfyldt .
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Da de pågældende virksomheder kan undlade at oplyse nettoomsætningen i henhold til årsregnskabslo-
vens § 32 (forslagets § 1, nr . 13), vil det ikke altid fremgå af årsrapportens taloplysninger, om virksomhe-
den opfylder de størrelsesmæssige betingelser for at være fritaget for revisionspligt efter den nye bestem-
melse i § 135, stk . 1, 2 . pkt . Den nye bestemmelse i § 9, stk . 2, sikrer derfor, at det altid af årsrapporten 
vil fremgå, at ledelsen har vurderet, at betingelserne for fritagelse i § 135 er opfyldt .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 9, stk . 1, nr . 2 affattes således:

»2) hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab giver et retvisende billede af virksomhedens 
og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.»

I § 9 indsættes efter stk . 1 som nye stykker:

»Stk. 2 . I ledelsespåtegningen for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regule-
ret marked i et EU/EØS-land, og for statslige aktieselskaber skal ledelsen erklære, hvorvidt ledelsesberet-
ningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet 
koncernregnskab, koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og virksomhedens finan-
sielle stilling og den finansielle stilling som helhed for de virksomheder, som er omfattet af koncernregn-
skabet . Ledelsen skal endvidere erklære, hvorvidt ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de 
væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 
koncernen står overfor . I ledelsespåtegningen for disse virksomheder skal navn og funktion i forhold til virk-
somheden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer anføres . «

»Stk. 3 . Bestemmelsen i stk . 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, 
som er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . enhed udgør 
mindst 50 .000 euro, eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 
euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter til stk . 4 og 5 .

I § 9, stk . 2, der bliver stk . 4, ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet« .

I § 9, stk . 3, der bliver stk . 5, ændres »et retvisende billede« til: »en retvisende redegørelse« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer til § 9, stk . 1, nr . 6, indebærer, at når ledelsen fremover erklærer sig om, hvor-
vidt der i årsrapporten gives et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, 
finansielle stilling samt resultatet, så er det årsregnskabet og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 
koncernregnskabet, erklæringen vedrører .

Årsregnskabet består af balance, resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabs-
praksis, og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen — desuden en pengestrømsopgørelse for virk-
somheder i regnskabsklasse C og D . Koncernregnskabet består af de samme elementer, blot på koncern-
niveau .
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Det er således ikke længere hele årsrapporten, men alene årsog koncernregnskabet — hvori ledelsesberet-
ningen ikke indgår — som skal give dette retvisende billede .

Ledelsesberetning skal derimod indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beskrives i beret-
ningen . Dette gennemføres med ændringen af § 11 .

Ændringen gennemføres i forbindelse med, at ledelsesberetningen ikke længere omfattes af revisionsplig-
ten, jf . forslaget til ændringer af § 135 . Der er således fortsat klar sammenhæng mellem ledelsens erklæ-
ring og revisors erklæring . De skal således erklære sig om det samme i forhold til det retvisende billede .

Dette betyder blandt andet, at de oplysninger, som er nødvendige af hensyn til det retvisende billede, skal 
fremgå af de dele af årsrapporten, som er underkastet revision . Det vil sige, at oplysningen skal fremgå af 
selve årsog koncernregnskabet. Det er således ikke muligt at flytte oplysninger, som skal gives i noterne — 
som skal revideres — til ledelsesberetningen, da denne ifølge forslaget ikke skal revideres .

Ledelsen vil dog fortsat skulle erklære, hvorvidt hele årsrapporten opfylder årsregnskabslovens krav, jf . 
stk . 1, nr . 1 . Dette indbefatter derfor også, at ledelsen skal erklære sig om, at ledelsesberetningen opfyl-
der kravene om at give en retvisende redegørelse . Ændringen vil således ikke reelt ændre ledelsens plig-
ter .

Begrebet »retvisende redegørelse« for ledelsesberetningen svarer til terminologien i direktiverne . Den 
ændrede terminologi medfører ingen reel ændring i ledelsens ansvar . De grundlæggende krav, herunder 
ikke mindst kvalitetskravene til ledelsesberetningen, er fortsat de samme, jf . de foreslåede ændringer af 
§§ 11 og 12 .

Med ændringen vil det dog være klart, at det er de elementer i årsrapporten, som skal revideres, der skal 
give et retvisende billede . Begrebet »retvisende redegørelse« omfatter derimod alene ledelsesberetnin-
gen . Da ledelsesberetningen hovedsagelig er en verbal beskrivelse af, hvad der set med ledelsens øjne er 
sket i det forgangne år og en beskrivelse af forventningerne til fremtiden, er der tale om en redegørelse .

Ledelsesberetningen må naturligvis som hidtil ikke give et vrangbillede af virksomheden, f .eks . en ensidig 
positiv fremstilling . Oplysningerne skal leve op til lovens generelle kvalitetskrav og grundlæggende forud-
sætninger, herunder bl .a . kravene om pålidelighed og neutralitet .

Det foreslås, at de nuværende bestemmelser i § 18, stk. 2, og § 102, stk. 3 og 4, flyttes til § 9 som stk. 2 
og 3 med redaktionelle ændringer . Derved samles alle bestemmelser om ledelsespåtegningen i § 9 . Dette 
gør loven mere overskuelig for brugerne . I stk . 2 foretages desuden en konsekvensændring, således at 
begrebet »retvisende redegørelse« også anvendes her .

De gældende bestemmelser i § 9, stk . 2 og 3, videreføres med redaktionelle konsekvensændringer som 
stk . 4 og 5 . Udover ændringen til begrebet »retvisende redegørelse« ændres betegnelsen »årsrapport« 
således til »årsregnskab« . Dette sker som en konsekvens af, at det ikke længere er hele årsrapporten, der 
skal revideres, men årsregnskabet .

Med hensyn til revisors udtalelse om ledelsesberetningen henvises til bemærkningerne til forslagets § 1, 
nr . 50, vedrørende ændringerne til § 135, stk . 5 .
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Som en konsekvens af forslaget om, at begrebet »retvisende redegørelse« fremover anvendes for ledel-
sesberetningen, foreslås det, at der anvendes samme begreb for supplerende beretninger i lovens § 14, jf . 
den foreslåede ændring til § 14, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
I § 9, stk . 4 ændres »§ 135, stk . 1, 2 . pkt .« til: »§ 135, stk . 1, 3 . pkt .«

Lovbemærkninger
Der er alene tale om en korrektion af lovhenvisning .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 9, stk . 1, 2 . pkt ., indsættes efter »ledelsespåtegning,«: »jf . dog § 9 a,« .

I § 9 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Underskrives årsrapporten digitalt, jf . § 153 c, bortfalder kravet i stk . 1 om, at underskriften 
og underskriftens datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen . Underskriverens navn skal dog 
fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 3 og 4 .

I § 9, stk . 3, der bliver stk . 4, ændres »stk . 2« til: »stk . 3« .

I § 9, stk . 3, der bliver stk . 4, ændres to steder »50 .000 euro« til: »100 .000 euro« .

I § 9, stk . 3, der bliver stk . 4, indsættes efter »en anden valuta end euro«: », jf . dog stk . 5« .

I § 9 indsættes efter stk . 3, der bliver stk . 4, som nyt stykke:

»Stk. 5 . Stk . 3 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, hvis den pålydende værdi pr . 
enhed er mindst 50 .000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til 
mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro . 1 . pkt . finder anven-
delse i hele gældsinstrumenternes løbetid .«

Stk . 4 og 5, der bliver stk . 5 og 6, bliver herefter stk . 6 og 7 .

Lovbemærkninger
Kapitel 2 i årsregnskabsloven indeholder regler om ledelsens ansvar for årsrapporten . I den gældende § 8 
fastslås det således bl.a., at virksomhedens ledelse skal aflægge årsrapport for virksomheden, og at hvert 
enkelt medlem af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for, at årsrapporten udarbejdes i 
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overensstemmelse med lovgivningen, eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller 
aftale .

I den gældende § 9, stk . 1, fastslås det, at når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlemmerne af de 
ansvarlige ledelsesorganer underskrive årsrapporten og datere underskriften . De skal give deres under-
skrift i tilknytning til en ledelsespåtegning, hvori de erklærer, hvorvidt årsrapporten er aflagt i overens-
stemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav i vedtægter eller 
aftale .

Virksomhedens ledelse skal desuden erklære sig om, hvorvidt årsregnskabet og et eventuelt koncernregn-
skab giver et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og 
resultatet .

Uanset at der i § 9, stk . 1, tales om ”alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer”, gælder kravet 
om en underskrevet ledelsespåtegning i dag også for virksomheder, hvor den ansvarlige ledelse kun består 
af ét medlem .

Hvis der i virksomheder med flere ansvarlige ledelsesmedlemmer opstår uenighed om årsrapporten, kan 
det pågældende ledelsesmedlem ikke undlade at underskrive årsrapporten, men kan tilkendegive sine ind-
vendinger i tilknytning til sin underskrift, jf . den gældende § 10 .

Som anført i afsnit 3 .1 .2 .4 .2 i de almindelige bemærkninger har ledelsens påtegning på regnskabet ingen 
selvstændig juridisk betydning, da det følger direkte af loven, at ledelsen er ansvarlig for virksomhedens 
regnskab, jf. den gældende § 8 som omtalt ovenfor. I det omfang der er tale om flere ledelsesmedlemmer 
i en virksomhed, eksempelvis en direktion og en bestyrelse, har ledelsespåtegningen dog den funktion, at 
de ledelsesmedlemmer, der ikke er involveret direkte i regnskabsaflæggelsen, får skærpet opmærksomhe-
den på ledelsesansvaret . Det gælder eksempelvis bestyrelsesmedlemmer . Desuden vurderes ledelsens 
underskrift at have en dokumentationsværdi, hvis ledelsesmedlemmerne efterfølgende bliver uenige om 
årsrapportens godkendelse .

I virksomheder, hvor der kun er ét ledelsesmedlem — eksempelvis et anpartsselskab med en direktør som 
eneste ledelsesmedlem — ses der ikke at være de samme behov for at opretholde kravet om en ledelsespå-
tegning . Derfor foreslås det, at der indsættes en undtagelse til § 9, stk . 1, således at virksomheder med 
kun ét ledelsesmedlem fritages for at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, medmindre virksom-
heden er omfattet af regnskabsklasse D, jf . den foreslåede nye § 9 a .

Som en konsekvens heraf foreslås det, at der i § 9, stk . 1, 2 . pkt ., indsættes en henvisning til undtagelsen 
i den nye § 9 a .

§ 9, stk . 1, videreføres således uændret for de virksomheder, der ikke kan anvende undtagelsen i § 9 a, 
stk. 1. Det vil sige, at virksomheder med flere ledelsesmedlemmer skal medtage en ledelsespåtegning i 
årsrapporten som hidtil . Det samme gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, uanset om 
de har ét eller flere ledelsesmedlemmer. Det kan således undtagelsesvist forekomme, at en børsnoteret 
virksomhed, som ikke er et aktieselskab, kun har ét ledelsesmedlem, men efter forslaget fritager dette som 
nævnt ikke virksomheden for at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten . Baggrunden for dette er, at 
ledelsespåtegningen er et direktivkrav for børsnoterede virksomheder, jf . artikel 4, stk . 3, i Europa-Parla-
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mentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15 . december 2004 om harmonisering af gennemsigtigheds-
krav i forbindelse med oplysning om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret mar-
ked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (gennemsigtighedsdirektivet), som er gennemført i de gæl-
dende bestemmelser i § 9, stk . 1 og 2 .

Uanset at der i § 9, stk . 1, stilles krav om, at de omfattede virksomheders årsrapport skal indeholde en 
underskrevet ledelsespåtegning, stilles der efter de gældende regler ikke krav om, at det eksemplar af års-
rapporten, der indsendes til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse, er forsynet med under-
skrifter, men virksomheden skal opbevare et underskrevet eksemplar, som styrelsen kan forlange at få 
forevist . De nærmere regler herom fremgår af indsendelsesbekendtgørelsen, som er udstedt med hjem-
mel i årsregnskabslovens § 155 .

Ledelsesmedlemmerne kan underskrive årsrapporten fysisk eller digitalt, jf . den gældende § 153 c, stk . 1 . 
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 9 som stk . 2, hvori det præciseres i 1 . pkt ., at hvis års-
rapporten underskrives digitalt, bortfalder kravet i stk . 1 om, at underskriften og underskriftens datering 
skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen . Baggrunden for dette er, at de digitale underskriftsløsnin-
ger, som kendes i dag, f .eks . NemID, ikke muliggør, at underskriften og underskriftens datering placeres i 
tilknytning til ledelsespåtegningen, da det er dokumentet i sin helhed, der underskrives digitalt .

Hvis årsrapporten indeholder en ledelsespåtegning, og årsrapporten underskrives digitalt, skal underskri-
verens navn dog fremgå tydeligt — det vil sige med trykte bogstaver — i tilknytning til ledelsespåtegningen, 
jf . den foreslåede § 9, stk . 2, 2 . pkt .

Dette gælder også for virksomheder, som efter den foreslåede § 9 a ikke har pligt til at medtage en ledel-
sespåtegning i årsrapporten, hvis de frivilligt vælger at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten .

Efter Erhvervsstyrelsens praksis skal der ved underskrift af dokumenter med digital signatur anvendes en 
digital  signatur med et  sikkerhedsniveau  svarende  til OCES-standarden,  kvalificerede  certifikater eller 
højere . Den unikke reference til den digitale dokumentsignering skal fremgå af dokumentet, således at det 
er muligt at validere den digitale signatur . Den gældende § 153 c, stk . 2, indeholder bemyndigelse til 
Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler herom . Bemyndigelsen er ikke udnyttet p .t .

Den gældende § 9, stk . 2, indeholder nogle supplerende krav til indholdet af ledelsespåtegningen for børs-
noterede virksomheder, som disse virksomheder skal give i henhold til gennemsigtighedsdirektivets arti-
kel 4, stk . 3, som nævnt ovenfor . Bestemmelsen videreføres uden ændringer som stk . 3 . Som en konse-
kvens heraf foreslås det at ændre henvisningen fra stk . 2 til stk . 3 i § 9, stk . 3, der bliver stk . 4 .

Den gældende § 9, stk . 3, der bliver stk . 4, undtager visse børsnoterede virksomheder fra de supplerende 
krav til indholdet af ledelsespåtegningen, som omtalt ovenfor . Det foreslås, at beløbsgrænsen i § 9, stk . 3, 
der bliver stk . 4, forhøjes i overensstemmelse med den nye beløbsgrænse, som er fastsat i gennemsigtig-
hedsdirektivet . Ændringen betyder, at børsnoterede virksomheder, der alene har gældsinstrumenter med 
en pålydende værdi pr . enhed på mindst 100 .000 euro undtages fra de supplerende krav til indholdet af 
ledelsespåtegningen . For nærmere oplysninger herom kan der henvises til forslagets § 1, nr . 165 .

Det foreslås, at der indsættes et ny bestemmelse i § 9 som stk . 5, der indebærer, at forhøjelsen af beløbs-
størrelsen som omtalt ovenfor ikke får virkning for børsnoterede virksomheder, som alene udsteder gælds-
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instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, 
hvis den pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, dvs . den hidtidige størrelsesgrænse, eller 
hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstru-
menterne er udstedt i en anden valuta end euro . Dette gælder i hele gældsinstrumenternes løbetid .

Ændringen skal ses i sammenhæng med ændringen af direktiv 2004/109/EF, hvoraf det fremgår, at 
beløbsgrænsen på 50 .000 euro ikke længere afspejler sondringen mellem private og professionelle inve-
storer, hvad investeringskapacitet angår, eftersom også private investorer foretager investeringer på 
mere end 50 .000 euro i en enkelt transaktion .

De gældende bestemmelser i § 9, stk . 4 og 5 — der bliver til stk . 5 og 6 som følge af indsættelsen af det nye 
stk . 2 — bliver efter indsættelsen af det nye stk . 5 til stk . 6 og 7 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 9, stk . 5, 1 . pkt ., og § 134 a, stk . 4, 1 . pkt ., ændres »januar« til: »december« .

Lovbemærkninger
§ 9, stk . 5, 1 . pkt ., og § 134 a, stk . 4, 1 . pkt ., blev indsat i loven ved lov nr . 738 af den 1 . juni 2015 . Bestem-
melserne implementerer artikel 2, nr . 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24 . 
november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdi-
papirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering 
af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til 
handel på et reguleret marked .

Artikel 2, nr . 2, er en ikrafttrædelsesbestemmelse, som indeholder visse lempelser for virksomheder, der 
har udstedt gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden 
direktivets ikrafttræden .

Ifølge artikel 2, nr . 2, er den relevante dato den 31 . december 2010, men ved en fejl blev der i lov nr . 738 
af 1 . juni 2015 i begge bestemmelser henvist til den 31 . januar 2010 .

Det foreslås, at § 9, stk . 5, 1 . pkt ., og § 134 a, stk . 4, 1 . pkt ., ændres, så der retteligt henvises til den 31 . 
december 2010 i stedet for den 31 . januar 2010, og bestemmelserne dermed bringes i overensstemmelse 
med den pågældende direktivbestemmelse .
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Gældende bestemmelse 
§ 9 a . Består virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens 
godkendelse, kan virksomheden undlade at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, medmindre virk-
somheden er omfattet af regnskabsklasse D . Virksomhedens indberetning af årsrapporten til Erhvervssty-
relsen i styrelsens digitale indberetningsløsning anses da som dokumentation for, at ledelsesmedlemmet 
har godkendt årsrapporten .

Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf . stk . 1, skal de i § 9, stk . 6 
og 7, omhandlede erklæringer gives i ledelsesberetningen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a . Består virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan kun af ét medlem på tidspunktet for årsrappor-
tens godkendelse, kan virksomheden undlade at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, medmin-
dre virksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . Virksomhedens indberetning af årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen i styrelsens digitale indberetningsløsning anses da som dokumentation for, at ledelses-
medlemmet har godkendt årsrapporten .

Stk. 2 . Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf . stk . 1, skal de i § 9, stk . 6 
og 7, omhandlede erklæringer gives i ledelsesberetningen .«

Lovbemærkninger
Som nævnt i bemærkningerne til nr . 19 vedrørende ændringen til § 9, stk . 1, foreslås det, at der indsættes 
en ny bestemmelse som § 9 a i årsregnskabsloven .

I § 9 a, stk . 1, foreslås det, at hvis virksomhedens ledelse på tidspunktet for årsrapportens godkendelse 
alene består af ét ledelsesmedlem, er virksomheden fritaget for kravet om at medtage en ledelsespåteg-
ning i årsrapporten . Forslaget gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C . Forslaget 
indebærer, at erklæringerne efter § 9, stk. 1, om, hvorvidt regnskabet er aflagt i overensstemmelse med 
lovgivningen m .v ., og erklæringen om, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede m .v . som omtalt i 
bemærkningerne til nr . 24, kan undlades, og at ledelsesmedlemmet kan undlade at underskrive årsrappor-
ten . Virksomhedens indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen anses da som dokumentation for, 
at ledelsesmedlemmet har godkendt årsrapporten . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal dog 
altid medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, også selvom virksomheden kun har et ledelsesmed-
lem .

Efter den gældende § 9, stk . 4, der bliver stk . 6, skal virksomhedens ledelse — hvis virksomheden har fra-
valgt revision — i tilknytning til ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt virksomheden opfylder betingel-
serne i den gældende § 135, stk . 1, 3 . pkt ., for at kunne fravælge revision . Endvidere skal virksomhedens 
ledelse — hvis der er indføjet supplerende beretninger i årsrapporten — erklære, hvorvidt beretningen giver 
en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beret-
ninger, jf . den gældende § 9, stk . 5, der bliver stk . 7 .
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Det foreslås, at hvis årsrapporten ikke indeholder en ledelsespåtegning, skal oplysning om ovennævnte 
forhold i stedet medtages i ledelsesberetningen, jf . den foreslåede § 9 a, stk . 2 . Forslaget er en konsekvens 
af den nye § 9 a, stk . 1, der er omtalt ovenfor .
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Gældende bestemmelse
§ 10 . Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at 
den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrap-
porten . Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende be-
grundelse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 10 . Selv om et ledelsesmedlem er helt eller delvis uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at 
den skal godkendes med det indhold, der er besluttet, kan medlemmet ikke undlade at underskrive årsrap-
porten . Ledelsesmedlemmet kan dog tilkendegive sine indvendinger med konkret og fyldestgørende begrun-
delse i tilknytning til sin underskrift og ledelsespåtegningen .

Lovbemærkninger
Efter Forslagets § 10 skal ledelsesmedlemmerne underskrive, hvis ledelsesorganets flertal tilslutter sig 
årsrapporten . Men er et ledelsesmedlem uenig i hele eller dele af årsrapporten, kan ledelsesmedlemmet i 
tilknytning til den krævede underskrift tilkendegive sin uenighed med præcise henvisninger til de forhold, 
hvorom uenigheden består . Tilkendegiver den pågældende intet, har denne fortabt sin mulighed for at pro-
testere i tilknytning til årsrapportens tilblivelse og inden en eventuel generalforsamling . Forslagets væsent-
lighedskrav i § 13, stk . 1, nr . 3, betyder, at det næppe kan være relevant at gøre indvendinger mod ubety-
deligheder i årsrapporten .



68 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Kapitel 2 a 
Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Gældende bestemmelse
§ 10 a . Hvis årsregnskabet er revideret, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf . § 9, oplyses, hvis 
generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne 
i § 135, stk . 1, 3 . pkt ., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal 
revideres .

Stk. 2. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf . § 9 a, stk . 1, skal de i stk . 1 
omhandlede oplysninger gives i ledelsesberetningen .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 10 indsættes:

»Kapitel 2 a

Oplysning om fravalg af revision for det kommende regnskabsår

§ 10 a . Det skal i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf . § 9, oplyses, hvis generalforsamlingen eller det til-
svarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., har truf-
fet beslutning om, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 48, foreslås det som nævnt i bemærkningerne til nr . 5 ovenfor, at visse små virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse B skal være fritaget for revisionspligt, hvis de opfylder betingelserne i 
den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 1, 2 . pkt .

I det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af blandt andet aktieselskabsloven og anpartsselskabslo-
ven foreslås det, at fravalg af revision kun kan ske fremadrettet og på en ordinær generalforsamling . Det 
er således efter selskabslovgivningen alene muligt at fravælge revision for kommende regnskabsår . Gene-
ralforsamlingens beslutning om fravalg af revision skal kun træffes én gang, hvorefter beslutningen er gæl-
dende for alle kommende årsrapporter, indtil generalforsamlingen beslutter at tilvælge revision igen . Hvis 
revisor fratræder i løbet af året, skal der på en ekstraordinær generalforsamling vælges en ny revisor til at 
revidere årsrapporten . Dette gælder uanset, om generalforsamlingen har besluttet, at de i stedet for revi-
sion fremover ønsker, at revisor skal afgive en anden form for erklæring, eksempelvis om gennemgang 
(review) eller assistance med regnskabsopstilling .

For regnskabsbrugerne kan det være af væsentlig betydning at få kendskab til, at kommende årsrapporter 
for virksomheden ikke vil blive revideret . Derfor foreslås det i § 10 a, at virksomheder, som har besluttet 
at fravælge revision i overensstemmelse med det ovenfor anførte, skal oplyse dette hvert år i tilknytning 
til ledelsespåtegningen i årsrapporten for det forudgående regnskabsår .

Der kan eksempelvis være tale om, at et anpartsselskab, der opfylder betingelserne for at fravælge revi-
sion efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 1, 2 . pkt ., afholder ordinær generalfor-
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samling den 15 . marts 2006 . På generalforsamlingen godkendes selskabets årsrapport for 2005 . Samti-
dig træffer generalforsamlingen beslutning om at fravælge revision af kommende årsrapporter . Denne 
beslutning kan få virkning for årsrapporten for 2006 . Der skal i så fald indsættes oplysning herom i tilknyt-
ning til ledelsespåtegningen i årsrapporten for 2005 . Det er som nævnt kun nødvendigt at træffe beslut-
ning om fravalg af revision én gang, mens oplysningen herom skal gentages hvert år i den forudgående 
årsrapport, så længe beslutningen er gældende .

Oplysningen om fravalg af revision skal også gives, selvom virksomheden måtte vælge at lade revisor 
udføre gennemgang (review) eller assistance med regnskabsopstilling og afgive erklæring herom . Der skal 
alene gives oplysning om fravalg af revisor til revision, hvorimod der ikke stilles krav om oplysning om et 
eventuelt tilvalg af andre ydelser fra revisor .

Som anført i § 10 a, skal oplysningen fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen .

For så vidt angår nystiftede virksomheder, foreslås det i det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af 
bl .a . aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven, at stifterne af virksomheden kan træffe beslutning om 
fravalg af revision med virkning allerede fra det første regnskabsår, hvis betingelserne herfor i den nye 
bestemmelse i § 135, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, nr . 48) er opfyldt . I så fald skal dette fremgå af stiftel-
sesdokumentet . Beslutningen har da virkning for kommende regnskabsår, indtil generalforsamlingen 
beslutter at tilvælge revision .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 10 ændres »årsrapporten« til »årsregnskabet« .

Lovbemærkninger
Betegnelsen »årsrapport« ændres til »årsregnskab« . Dette sker som en konsekevens af, at det ikke læn-
gere er hele årsrapporten, der skal revideres, men årsregnskabet .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
§ 10 a affattes således:

»§ 10 a . Hvis årsregnskabet er revideret, skal det i tilknytning til ledelsespåtegningen, jf . § 9, oplyses, hvis 
generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan i en virksomhed, der opfylder betingelserne 
i § 135, stk . 1, 3 . pkt ., har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal 
revideres .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse skal det oplyses i årsregnskabet, hvis selskabets generalforsamling mv . 
har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres . Oplysnin-
gen skal gives i årsregnskabet både i det år, hvor generalforsamlingen mv . træffer beslutning om at fra-
vælge revision, men også i alle efterfølgende årsregnskaber .
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Det foreslås, at bestemmelsen ændres, så oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for det kom-
mende år kun skal gives i det årsregnskab, som skal fremlægges og godkendes på den ordinære general-
forsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber .

Det vil fortsat være et krav, at det skal fremgå af en virksomheds vedtægter, at revision er fravalgt, lige-
som det skal anmeldes til og registreres hos Erhvervsstyrelsen, at revisor er fratrådt .

Bestemmelsen ændrer ikke på de gældende betingelser for at kunne fravælge revision .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 10 a indsættes som stk . 2:

»Stk. 2 . Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, jf . § 9 a, stk . 1, skal de i stk . 1 
omhandlede oplysninger gives i ledelsesberetningen .«

Lovbemærkninger
Hvis en virksomhed, som har fået årsregnskabet revideret, opfylder betingelserne for at fravælge revision 
i årsregnskabslovens § 135, stk . 1, 3 . pkt ., og generalforsamlingen eller et tilsvarende godkendelsesorgan 
beslutter at fravælge revision for det kommende regnskabsår, skal virksomheden efter den gældende 
§ 10 a give oplysning herom i tilknytning til ledelsespåtegningen .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 10 a som stk . 2, hvoraf det fremgår, at hvis virksom-
hedens årsrapport ikke indeholder en ledelsespåtegning, jf . den foreslåede nye § 9 a, stk . 1, skal oplysnin-
gen i stedet gives i ledelsesberetningen . Der henvises til den nye § 9 a, stk . 1, og bemærkningerne hertil .
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Kapitel 3 
Grundlæggende krav til årsrapporten

Retvisende billede

Gældende bestemmelse
§ 11 . Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og, 
hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resulta-
tet . Ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen om-
handler .

Stk. 2. Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende bil-
lede som nævnt i stk . 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet, henholdsvis koncernregn-
skabet .

Stk. 3. Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lov i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk . 1, 
1 . pkt ., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes . En sådan fravigelse skal hvert år oplyses i noterne, 
hvor den skal begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så 
vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på virksomhedens henholdsvis koncernens ak-
tiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet . 

Stk. 4. Kravene i stk . 1-3 gælder tilsvarende, når der anvendes standarder, der er udstedt inden for 
rammerne af denne lov, jf . § 136 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 11 . Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncern-
regnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet .

Stk. 2 . Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende bil-
lede som nævnt i stk . 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsrapporten .

Stk. 3 . Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lovs §§ 19-21, 23-77, 79-101, 103-107 og 114-134 
i særlige tilfælde vil stride mod kravet i stk . 1, skal de fraviges, således at dette krav opfyldes . En sådan fra-
vigelse skal hvert år oplyses i noterne, hvor den skal begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning 
om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, fravigelsen har på virk-
somhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet .

Stk. 4 . Kravene i stk . 1-3 gælder tilsvarende, når der anvendes standarder, der er udstedt inden for 
rammerne af denne lov, jf . § 136 .

Lovbemærkninger
Forslagets stk . 1 indeholder ligesom gældende lovs § 4, stk . 2, en generalklausul, dvs . en overordnet mål-
sætning for regnskabsaflæggelsen: et retvisende billede. Generalklausulen udgør sammen med kvalitets-
kravene og brugernes informationsbehov i § 12 de øverste niveauer i begrebsrammen . Begrebsrammen 
er en overordnet ramme, hvori regnskabets formål, grundlæggende begreber og sammenhænge systema-
tiseres . Den gældende lov indeholder ikke en begrebsramme .

§§ 13-16 udgør næste — lavere — niveau i begrebsrammen og indeholder de generelle implementerings-
regler, dvs . de regler, der på et overordnet niveau skal gøre de abstrakte regler anvendelige på virksomhe-
derne . De senere afsnit, navnlig byggeklodserne i afsnit II-V (regnskabsklasse A-D), gør herefter de gene-
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relle implementeringsregler mere konkret anvendelige . § 11 (og § 12) er altså overordnet de øvrige, detal-
jerede regnskabstekniske regler i loven . Forslaget implementerer i § 11 4 . direktivs artikel 2, stk . 3-5, og 
7 . direktivs artikel 16, stk . 3-5 .

Ordlyden af generalklausulen er ændret lidt i forhold til gældende lov, idet udtrykket finansiel stilling nu 
anvendes i stedet for økonomisk stilling . Det er ikke en materiel ændring, men alene en redaktionel tilpas-
ning til teksten i 4 . direktiv og de internationale regnskabsstandarder .

Som noget nyt skal kravet om et retvisende billede være generalklausul ikke bare for årsregnskabet, dvs . 
resultatopgørelse, balance og noter, men også for ledelsesberetning og supplerende beretninger, jf . for-
slagets § 14, som virksomheden frivilligt lader indgå i årsrapporten . I forslagets § 12 og § 14 er kravet om 
et retvisende billede gjort lidt mere konkret, men forskelligt for henholdsvis de finansielle brugere og for 
brugerne af de supplerende beretninger . Indholdet af årsrapporten er afgrænset i forslagets § 2 .

Det betyder, at en virksomhed for at give et retvisende billede ikke bare skal vurdere, om opstillingerne og 
enkeltoplysningerne — i balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter — er rigtige, men også 
hvorvidt årsrapporten som helhed giver det reelle indtryk af virksomheden .

Der vil i sagens natur være forskel på at give et retvisende billede af de i opstillingerne indregnede aktiver 
og forpligtelser og af de mere verbale oplysninger, særligt i ledelsesberetningen og supplerende beretnin-
ger . Da verbale oplysninger i noter og ledelsesberetning ofte skal forklare forhold, der på grund af mang-
lende pålidelighed ikke må indregnes, nedtones kravet om pålidelighed her i forhold til niveauet for indreg-
nede aktiver og forpligtelser .

Den ubestemte form i udtrykket „et retvisende billede“ understreger, at der i de praktiske tilfælde kan blive 
tale om grader af retvisning . Det absolut retvisende billede kan formentligt slet ikke opfyldes . Selvom kra-
vene til et retvisende billede i princippet bør være éns for alle virksomheder, kan dette ikke efterleves i 
praksis . F .eks . kan virksomhedernes karakter og branchetilhør have betydning for, hvor intensiv en virk-
somhed organiseres med hensyn til administrative og økonomiske systemer . Børsnoterede virksomheder 
har desuden et større behov for at give oplysninger om aktiviteter og værdier til investorerne . Der opstår 
derfor groft sagt en skala af stadigt stigende muligheder, forventninger og behov med hensyn til rappor-
teringen . Lovforslaget opstiller derfor forskellige løsninger for regnskabsklasserne, der gøres håndgribe-
lige i klassernes implementeringsregler . En stor virksomhed vil alt andet lige bedre kunne give et retvi-
sende billede end en lille virksomhed . Hensynet til regnskabsbrugerne gør, at afvejning af kvalitetskrav 
ikke kan overlades fuldt ud til de enkelte virksomheder . Loven foretager derfor overordnet denne afvejning 
ved at foreskrive det mindste ambitionsniveau for hver regnskabsklasse . Medens niveauet ligger lavt for 
klasse A, stiger det for regnskabsklasse B, hvor blandt andet regnskabsdirektivernes krav spiller ind . Kra-
vene øges betydeligt for klasse C og yderligere for klasse D, hvor de internationale tendenser og hensynet 
til investorerne spiller en stærkere rolle .

Også for de enkelte elementer og bestanddele af årsrapporten er der sket en afvejning . Her stiller reglerne 
om indregning forholdsvist strenge mål for, hvad der kan indregnes . Der er dog også stor forskel på de akti-
ver, der indregnes i balancen. På den ene side er der de finansielle aktiver, som handles og prisfastsættes 
på velfungerende markeder . Noget anderledes står særlige anlægsaktiver som for eksempel specialmaski-
ner, for hvilke der ikke eksisterer noget marked .
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De værdier, der slet ikke opfylder kravene til indregning, må på anden måde indgå i årsrapporten, typisk 
ved oplysninger, der kan give regnskabsbrugerne en vis indsigt i deres potentiale . Sådanne værdier kan for 
eksempel være egen oparbejdet goodwill . Også disse oplysninger kan være forskellige i grad af pålidelig-
hed og relevans .

Lovforslagets udgangspunkt er, at de værdibaserede regnskaber ligger øverst på skalaen, medens trans-
aktionsbaserede regnskaber, som typisk udarbejdes af små virksomheder, ligger lavere . Dette har betyd-
ning for det retvisende billede, en virksomhed kan vælge, og for, hvorvidt det kan være relevant at tale om 
fravigelse af loven for bedre at vise et retvisende billede, jf . nedenfor om forslagets stk . 3 . Graden af ret-
visning vil typisk være en funktion af afvejningen mellem relevans og pålidelighed . Om disse kvalitetskrav 
henvises til forslagets § 12, stk . 3, og bemærkningerne hertil .

Lovforslaget forudsætter således, at de fleste eksterne regnskabsbrugere med et rimeligt kendskab til 
regnskabsaflæggelse vil foretrække et mere værdibaseret regnskab. Dette vil — alt andet lige — bedre vise, 
hvilke værdier virksomheden råder over, samt virksomhedens aktuelle værdiskabelse og indtjeningspoten-
tiale .

Det er i alle tilfælde virksomhedsledelsens ansvar at vælge de af lovens metoder, der inden for lovens ram-
mer bedst kan give regnskabsbrugerne et retvisende billede af virksomheden, jf . forslagets § 8 .

At kravet om et retvisende billede ligesom hidtil er overordnet de øvrige bestemmelser i loven, er marke-
ret i forslagets stk . 2, der svarer til gældende årsregnskabslovs § 4, stk . 3 . Efter stk . 2 skal virksomheden 
give yderligere oplysninger, hvis lovens regler ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende billede . Også 
her er den nye regel udstrakt til også at gælde resten af årsrapporten og ikke blot selve årsregnskabet og 
koncernregnskabet . Denne suppleringspligt må forventes at indtræde forholdsvist ofte, da årsregnskabs-
loven på mange punkter vil være en rammelov, der dækker mange typer virksomheder og regnskabsmæs-
sige fænomener . Alt andet lige må transaktionsbaserede regnskaber dog indebære et større behov for 
supplerende oplysninger for at opnå et retvisende billede end værdibaserede regnskaber .

Forslagets stk . 3 markerer endnu tydeligere — i lighed med gældende lovs §4, stk . 4 — at kravet om et ret-
visende billede er overordnet lovens øvrige bestemmelser. Virksomheden skal kunne fravige langt de fle-
ste af lovens enkeltbestemmelser, hvis det er nødvendigt for at vise et retvisende billede, men pligten til at 
fravige forudsættes kun at indtræde i ganske særlige tilfælde . Endvidere er kun nødvendige fravigelser til-
ladte . Uvæsentlige fravigelser kan derfor ikke komme på tale . En egentlig pligt til at fravige vil normalt kun 
være aktuel ved indregning og måling i balance og resultatopgørelse, mens suppleringspligten i stk . 2 sig-
ter bredere . Her vil behovet formentligt være størst i de brancher, der ikke ligger inden for direktivernes 
og lovens normalområde, f .eks . udvinding af mineraler . For visse brancher har loven derfor allerede sær-
regler, der gør fravigelse mindre nødvendig, f .eks . landbrugsog investeringsvirksomheder, jf . forslagets 
§ 38 .

Der vil i praksis ikke være mange tilfælde, hvor virksomheden med rette på baggrund af regnskabsbruger-
nes behov vil skulle fravige lovens regler om indregning og måling . Dels rummer disse regler alternativer, 
dels tager de i stort omfang deres afsæt i internationale standarder, som danner baggrund for regn-
skabsaflæggelse i mange industrialiserede lande. Det store forarbejde, som ligger til grund for de interna-
tionale standarder indebærer, at de vil dække meget bredt og samtidig være teoretisk meget velfunderet . 
I kraft af regnskabsbrugernes stigende orientering mod de internationale tendenser og behovet for at 
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kunne sammenligne virksomheder ikke bare i Danmark, men globalt, vil det forekomme yderst sjældent, 
at en virksomhed ved fravigelse af loven skal kunne vælge metoder, der ikke er internationalt anerkendte . 
Behovet for at fravige loven bliver derfor betydeligt mere aktuelt for virksomheder, der aflægger transak-
tionsbaserede regnskaber end for virksomheder, der aflægger værdibaserede regnskaber.

En fravigelse af lovens krav kan gøre det svært at sammenligne med andre virksomheders regnskaber . 
Derfor har regnskabsbrugerne en helt særlig interesse i begrundelsen for fravigelser og deres indvirkning 
på regnskabets udsagn . Kravet om begrundelse skal opfyldes, hver gang og hvert år virksomheden fravi-
ger . Man kan ikke vurdere én gang for alle og efterfølgende blot henvise til tidligere vurderinger . Og hver 
gang skal begrundelsen være konkret og fyldestgørende . Det er altså ikke tilstrækkeligt at anføre, at der 
fraviges for bedre at give et retvisende billede . Det skal klart fremgå, hvorfor lovens regler ikke fører til et 
retvisende billede og hvorfor den fremgangsmåde, der i stedet er valgt, bedre fører til et retvisende bil-
lede . Det gælder om at overbevise regnskabsbruger om, at fravigelsen er nødvendig, og at forholdet ikke 
kan klares med supplerende oplysninger efter stk . 2 . Troværdigheden svækkes, hvis fravigelse anvendes i 
tide og utide, og hvis regnskabsbrugerne ikke sættes i stand til selv at vurdere nødvendigheden heraf og 
konsekvenserne . Kan eller vil virksomhedsledelsen ikke argumentere for fravigelsen, er det nærliggende 
for regnskabsbrugeren at antage, at den ikke er nødvendig . For mange regnskabslæsere vil fravigelser 
indicere usikkerhed, hvis de kun er sparsomt begrundede . Derfor er det vigtigt, at ledelsen forklarer for-
holdene omhyggeligt, og at regnskabsbrugerne kan regne med, at revisor grundigt tager stilling til ledel-
sens begrundelse for fravigelsen .

Ledelsen skal ligesom efter gældende lov beskrive fravigelsens indvirkning på virksomhedens henholdsvis 
koncernens aktiver, forpligtelser og egenkapital, dens finansielle stilling samt dens resultat. Den finansielle 
stilling indebærer her også oplysning om virksomhedens pengestrømme . „Resultatet“ betyder her ikke 
blot årets resultat, men alle relevante elementer af resultatopgørelsen . Den beløbsmæssige indvirkning 
skal gives, så vidt det er muligt, eventuelt ved omtrentlige tal . At virksomheden selv har sat sig ude af stand 
til at give oplysningen på grund af utilstrækkelige registreringer, er ikke en acceptabel forklaring . Her må 
ledelsen leve op til sit ansvar . Oplysning om indvirkning skal sætte regnskabsbruger i stand til at se fravi-
gelsens betydning på virksomhedens hovedtal og ikke blot bundtallene .

Skal loven fraviges, medfører det ved ændring af regnskabspraksis en pligt til at tilpasse sammenlignings-
tal og — såfremt virksomheden oplyser hovedog nøgletal i ledelsesberetningen — også disse tal i forhold til 
den nye metode .

De internationale standarder giver kun en meget begrænset adgang til at fravige . Dette skyldes disse stan-
darders meget større detaljerethed med løsninger for mange flere situationer.

Forslagets stk . 4 gør kravet om et retvisende billede tilsvarende anvendeligt på de standarder, der bliver 
udstedt med hjemmel i § 136 . Standardernes regler må altså ikke føre til, at kravet ikke opfyldes . Standar-
derne vil formentlig føre til at suppleringskravet i stk . 2 bliver relevant i færre tilfælde, men er en standard 
ikke tilstrækkelig til at give et retvisende billede, skal der suppleres på samme måde som kravet i stk . 2 . Til-
svarende kan det blive aktuelt at fravige en standardregel, hvis det er nødvendig for at give et retvisende 
billede og i den sammenhæng at give de i stk . 3 krævede oplysninger .
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Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 11, stk . 3, ændres »114-134« til: »115-134« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i § 11, stk . 3, opregner hvilke af lovens bestemmelser, som skal fraviges, hvis 
anvendelse af de pågældende bestemmelser i særlige tilfælde vil stride mod kravet om, at årsrapporten 
skal give et retvisende billede i henhold til § 11, stk . 1 .

§ 114 er nævnt i opregningen i § 11, stk . 3 .

Betingelserne for at udeholde en koncernvirksomhed af konsolideringen er udtømmende reguleret i § 114, 
stk . 2 og 3 . De nævnte bestemmelser er baseret på artikel 13 i 7 . direktiv . Dog er § 114, stk . 2, nr . 4, ved-
rørende erhvervsdrivende moderfonde ikke omfattet af direktivets bestemmelser .

7 . direktiv giver ikke mulighed for at fravige artikel 13 . Den eksisterende bestemmelse er derfor ikke i over-
ensstemmelse med 7 . direktiv . Ved den foreslåede ændring bringes bestemmelsen i overensstemmelse 
hermed .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 11, stk . 3, 1 . pkt ., § 78, stk . 1, 4 . og 5 . pkt . , og § 102, stk . 1, 3 ., 4 . og 5 . pkt ., ændres »23-77« til:

»23-76« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 11, stk . 3, opregner en række bestemmelser, herun-
der § 77, som skal fraviges, hvis anvendelsen af disse bestemmelser i særlige tilfælde vil føre til, at årsrap-
porten ikke giver et retvisende billede .

Efter den foreslåede ændring af § 77 i forslagets § 1, nr . 24, skal små virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B ikke længere udarbejde en ledelsesberetning, medmindre der er sket væsentlige ændringer 
i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold . Anvendelse af den ændrede § 77 vil derfor fremover 
altid være i overensstemmelse med kravet om, at årsrapporten skal give et retvisende billede . Som en kon-
sekvens heraf foreslås det, at henvisningen til § 77 udgår af § 11, stk . 3 .

Årsregnskabslovens § 78, stk . 1, 4 . og 5 . pkt ., angiver de bestemmelser i årsregnskabsloven, herunder 
§ 77, som skal følges af virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) . På tilsvarende vis angiver årsregnskabslovens § 102, stk . 1, 3-5 . pkt ., de bestemmelser i årsregn-
skabsloven, herunder § 77, som skal følges af virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktie-
selskaber og børsnoterede virksomheder) .

Efter de foreslåede ændringer i forslagets § 1, nr. 24 og 34, flyttes kravene til ledelsesberetningen for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D fra den nuværende § 77 til en ny affattelse 
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af § 99, stk . 1, nr . 1-5 . Som en konsekvens heraf foreslås det, at henvisningerne til § 77 udgår af § 78, 
stk . 1, 4 . og 5 . pkt . , og § 102, stk . 1, 3 ., 4 . og 5 . pkt .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 11, stk . 1, affattes således:

»Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og kon-
cernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde en ret-
visende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler»

I § 11, stk . 2, ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet, henholdsvis koncernregnskabet« . I § 11, stk . 3, 
1 . pkt ., indsættes efter »stk . 1,«: »1 . pkt .,« .

Lovbemærkninger
Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .1 .2 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at § 11, stk . 1 og 
2, ændres, så det nu fremgår, at det er årsregnskabet og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncern-
regnskabet, der skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver, finan-
sielle stilling samt resultatet .

Det er således de dele af årsrapporten, som revideres, der samlet skal give et retvisende billede .

Herudover præciseres det, at ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, 
som beretningen omhandler . Kravene til ledelsesberetningen er meget forskellige, alt efter hvilken regn-
skabsklasse, virksomheden er omfattet af . Fælles for alle virksomheder vil dog være, at ledelsesberetnin-
gen — ligesom efter den gældende bestemmelse — skal være retvisende .

Ledelsesberetningen må således ikke indeholde oplysninger, som er i strid med årsregnskabet eller kon-
cernregnskabet . Dette skal også påses af virksomhedens revisor ved gennemlæsningen af ledelsesberet-
ningen med henblik på afgivelse af den udtalelse, som revisor skal afgive efter den foreslåede nye bestem-
melse i § 135, stk . 5 . Herudover skal oplysningerne i ledelsesberetningen som hidtil leve op til lovens gene-
relle kvalitetskrav, jf . de foreslåede ændringer af §§ 11 og 12 .

Oplysningerne i ledelsesberetningen må naturligvis ikke give en ensidig positiv fremstilling af virksomhe-
den, men skal derimod afspejle den reelle situation . F .eks . skal de forventninger til fremtiden, der oplyses 
om, være ledelsens bedste bud og skal naturligvis kunne sandsynliggøres .

Da oplysningerne i ledelsesberetningen i vid udstrækning bygger på skøn og vurderinger af den fremtidige 
udvikling, vil de i sagens natur være mindre konkrete end de regnskabsmæssige oplysninger i årsog kon-
cernregnskabet . Dette skal dog ikke afholde ledelsen fra at give disse oplysninger . Det skal derimod 
fremgå, på hvilket grundlag der er udøvet skøn, og i denne forbindelse kan det være relevant at oplyse, 
hvorledes udviklingen vil blive påvirket ved ændringer i væsentlige forudsætninger . Kravet om, at virksom-
hederne skal give oplysninger om den forventede udvikling og forudsætningerne herfor, er reguleret i den 
gældende bestemmelse i § 99, stk . 1, nr . 6 .
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Hvis der gives særlige taloplysninger om historiske forhold, f .eks . udviklingen på et bestemt marked, skal 
disse oplysninger naturligvis opfylde lovens almindelige kvalitetskrav .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 11, stk . 3, 1 . pkt ., ændres »denne lovs §§ 19-21, 23-76, 79-101, 103-107 og 115-134« til: »denne lov«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 11, stk . 1, indeholder lovens generalklausul: den overordnede målsætning om, at 
regnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens forhold . Af § 11, stk . 2, følger det, at hvis 
anvendelsen af lovens bestemmelser ikke er tilstrækkelige til at give et retvisende billede, som nævnt i 
stk . 1, skal der gives yderligere oplysninger i regnskabet .

§ 11, stk . 3, vedrører pligten til at fravige lovens bestemmelser i helt særlige tilfælde, hvis dette er nødven-
digt for at opnå et retvisende billede af virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finan-
sielle stilling samt resultat (i det følgende kaldet fravigelsespligten) . En fravigelse af lovens bestemmelser 
for at opnå et retvisende billede vil kun yderst sjældent komme på tale, ikke mindst da langt de fleste pro-
blemstillinger kan løses ved at give yderligere oplysninger efter § 11, stk . 2 .

Den gældende § 11, stk . 3, indeholder en opregning af de bestemmelser i loven, der i helt særlige tilfælde 
vil være pligt til at fravige .

Det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 4, om fravigelsespligten, indeholder imidlertid en generel henvis-
ning til alle direktivets bestemmelser .

I lighed hermed foreslås det derfor, at § 11, stk . 3, ændres således, at bestemmelsen ikke indeholder en 
opregning af, hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven det kan komme på tale at fravige . Med forslaget 
omfatter fravigelsespligten dog alle lovens bestemmelser om udarbejdelse af årsregnskab henholdsvis 
koncernregnskab — og ikke kun de, der er gennemført fra direktivet .

Der er imidlertid ikke med forslaget tiltænkt nogen reel ændring i pligten til at benytte fravigelsen . Der vil 
således fortsat være en række bestemmelser i årsregnskabsloven, som vurderes at være så grundlæg-
gende, at det må antages, at fravigelse herfra ikke vil kunne forekomme . For eksempel vil det være helt 
utænkeligt, at en virksomhed fraviger kravet om at indsende en årsrapport med henvisning til, at årsrap-
porten ikke vil give et retvisende billede . Dette vil eksempelvis også være tilfældet, selvom der på tidspunk-
tet for den rettidige indsendelse af årsrapporten er usikkerhed om målingen af væsentlige aktiver, og 
denne usikkerhed først kan afklares på et senere tidspunkt . Her vil årsrapporten fortsat skulle indsendes 
indenfor fristen, men det er naturligvis helt afgørende, at der redegøres for denne usikkerhed i årsrappor-
ten . Tilsvarende vil det ligeledes være helt utænkeligt, at en virksomhed fraviger revisionspligten med den 
begrundelse, at revisors påtegning ikke vil give et retvisende billede .

Bestemmelsen stiller krav om, at fravigelsen hvert år skal oplyses i noterne, hvor den skal begrundes kon-
kret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken indvirkning, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige 
indvirkning, fravigelsen har på virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stil-
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ling samt resultatet . Dette understreger, at der altid skal udarbejdes et regnskab, som skal indeholde de 
lovpligtige elementer, herunder noter .

Ligeledes vil langt de fleste af lovens bestemmelser stort set altid kunne suppleres med oplysninger efter 
§ 11, stk . 2, således at det retvisende billede i henhold til § 11, stk . 1, opnås . Dette omfatter f .eks . noteop-
lysninger, hvor virksomhederne kan give flere oplysninger, som supplerer de oplysninger, der fremgår 
efter lovens detailbestemmelser . For disse bestemmelser vil fravigelse af lovens detailbestemmelser i hen-
hold til stk . 3 aldrig blive aktuel . De bestemmelser, som det kan være aktuelt at fravige, er primært bestem-
melserne om indregning og måling .

For de bestemmelser i loven, som fravigelse vil kunne være relevant for, ændrer forslaget heller ikke de 
relativt restriktive rammer, der i dag gælder for, hvornår fravigelsen skal bringes i anvendelse .

Lovens krav kan næppe fraviges således, at der anvendes andre metoder for indregning og måling, end 
hvad der er tilladt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS . Årsagen er, at loven bygger på de 
samme grundlæggende rammer som IFRS . Der anvendes betydelige ressourcer på løbende udvikling af 
IFRS, herunder en global dialog med virksomheder, regnskabsbrugere, myndigheder og revisorer . Det må 
derfor anses for meget lidt sandsynligt, at en virksomhed har en så speciel situation, at der ikke er taget 
højde herfor under IFRS. Hvor et forhold ikke er regulereret specifikt i IFRS, indeholder IAS 8 et ”hierarki” 
over forhold, der skal tages i betragtning, når den anvendte regnskabspraksis skal fastlægges . IFRS har 
således taget stilling til, hvilke kriterier og eventuelle andre retskilder der skal lægges vægt på, når et kon-
kret forhold ikke er detailreguleret i standarderne .

IFRS indeholder dog også — ligesom årsregnskabsloven — en fravigelsesmulighed, men denne ses kun 
anvendt yderst sjældent .

IFRS indeholder et stort antal detaljerede regler, som udvikles løbende og gennemgår hyppigere ændrin-
ger end årsregnskabsloven . Der vil derfor forekomme tilfælde, hvor IFRS tager højde for nye situationer — 
for eksempel konsekvenserne af en finanskrise — før årsregnskabsloven. I disse tilfælde kan det være rele-
vant for virksomhederne at fravige loven for at anvende en bestemt metode under IFRS . Det må forudsæt-
tes, at hvis der vælges en metode under IFRS for indregning og måling, skal der samtidig gives de oplys-
ninger, som kræves under IFRS ved anvendelsen af metoden .

Indregning, måling og oplysninger skal således ses som et hele . Har en konkret regulering i IFRS imidlertid 
været vedtaget på det tidspunkt, hvor en anden regulering af det tilsvarende forhold i årsregnskabsloven 
er blevet vedtaget, vil lovens bestemmelser ikke kunne fraviges alene med henvisning til, at reguleringen 
i IFRS er mere retvisende . Her har lovgiver jo netop bevidst valgt at gennemføre en regulering af et for-
hold, der afviger fra reguleringen af det samme forhold i IFRS .

IFRS kan i stor udstrækning også anvendes til udfyldning af lovens rammer . For eksempel giver årsregn-
skabslovens § 38 mulighed for, at investeringsejendomme kan måles til dagsværdi . Bestemmelsen er kun 
en ramme, hvor IAS 40 udfylder rammen for definition af, hvad der er en investeringsejendom, klassifika-
tion af ejendomme til og fra kategorien m .v . IFRS 13 indeholder detaljerede bestemmelser for, hvordan 
dagsværdien skal beregnes .
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IAS 40 og IFRS 13 ændres i takt med, at der bliver udarbejdet bedre metoder til f .eks . at beregne dagsvær-
dier på investeringsejendomme . Når der kommer nye standarder, vil disse udfylde lovens rammer . Der er 
således intet til hinder for, at en virksomhed, som udarbejder regnskab efter årsregnskabsloven, anvender 
de nyeste IFRS til at udfylde lovens rammer . Dette forudsætter dog naturligvis, at den standard, som 
ønskes anvendt, ikke er i strid med lovens ordlyd . En standard, som tidligere har krævet måling til kostpris, 
men som fremover kræver måling til dagsværdi, kan alene anvendes, hvis loven også tillader brug af dags-
værdi .

Selvom lovens regler om udarbejdelse af årsog kon cern regn skab i vid udstrækning er baseret på princip-
perne i IFRS, vil virksomhederne normalt kunne udarbejde årsregnskab uden at skulle læse IFRS — hverken 
helt eller delvist . Den simple handelsvirksomhed, som alene anvender kostpris som målegrundlag, kan 
således basere sit regnskab på lovens ordlyd . Anvendelse af IFRS bliver mere relevant, hvor en virksom-
hed anvender dagsværdi som målegrundlag . Hvis en virksomhed indgår komplicerede aftaler om køb, salg, 
m .v . vil det ofte være relevant at anvende bestemmelserne i IFRS . Årsagen er, at IFRS, modsat årsregn-
skabsloven, indeholder detaljeret regulering og vejledning i forhold til den regnskabsmæssige behandling 
af mere komplicerede transaktioner .

Det samme er tilfældet for f.eks. virksomheder, som anvender meget avancerede finansielle instrumenter, 
hvor det kan være svært at vurdere, om passiverne er udtryk for gæld eller egenkapital . Her vil det være 
naturligt at anvende bestemmelserne i den internationale regnskabsstandard IAS 32 til at afgøre, om der 
er tale om gæld eller egenkapital .

Det foreslås, at ændringen til § 11, stk . 3, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, B, 
C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 18, § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens 
§ 11 for regnskabsklasse A, B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge 
af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 11, stk . 3, erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Kvalitetskrav

Gældende bestemmelse
§ 12 . For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberet-
ningen kan indeholde en retvisende redegørelse jf . § 11, skal reglerne i stk . 2 og 3 opfyldes .

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 
beslutninger . De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder m .v ., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, 
herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartne-
re, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder . De omhandlede beslutninger vedrører
1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,
2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og
3) fordeling af virksomhedens ressourcer .

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for 
regnskabsbrugerne, jf . stk . 2 . Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbru-
gerne normalt forventer .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 12 . For at de lovpligtige dele af en årsrapport kan give et retvisende billede efter § 11, skal reglerne i 
stk . 2 og 3 opfyldes .

Stk. 2 . Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske 
beslutninger . De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder m .v ., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, 
herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartne-
re, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder . De omhandlede beslutninger vedrører
1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,
2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og
3) fordeling af virksomhedens ressourcer .

Stk. 3 . Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for 
regnskabsbrugerne, jf . stk . 2 . Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbru-
gerne normalt forventer .

Lovbemærkninger
Forslagets § 12 stiller nogle overordnede krav til de oplysninger, som årsrapporten skal indeholde for at 
opfylde kravet om et retvisende billede . Kravene baseres på antagelser om regnskabsbrugernes typiske 
informationsbehov, og tilsigter at markere årsrapportens formål og udviklingsretningen for et retvisende 
billede .

Forslagets stk . 1 bestemmer, at årsrapporten for at give et retvisende billede skal opfylde både stk . 2 om 
årsrapportens opgaver og stk . 3 om kvalitetskravene . Det fremgår samtidig, at det er af de lovpligtige dele 
af årsrapporten, at man skal kunne udlede det retvisende billede for virksomheden i finansiel forstand. 
Indeholder en supplerende beretning, der jo ikke er lovpligtig, oplysninger af betydning for det retvisende 
billede, skal disse oplysninger optages i de lovpligtige dele, f .eks . i ledelsesberetningen .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 81 

Forslagets stk . 2 markerer, at årsrapporten for at give et retvisende billede skal indrettes efter brugergrup-
pernes typiske informationsbehov. I gældende lov findes ingen bestemmelse om, hvem årsrapporten hen-
vender sig til . Kredsen af regnskabsbrugere er angivet i 2 . pkt . bl .a . for at undgå en for snæver opfattelse 
af målgruppen hos regnskabsaflægger. Opregningen er ikke udtømmende.

Det ligger i forholdets natur, at brugerne forudsættes at have et vist kendskab til regnskaber, og det man 
kan få ud af dem . På den anden side kræves der ikke ekspertviden . Det betyder, at årsrapporten ikke skal 
tage hensyn til alle tænkelige brugere, men alene dem, der normalt må forventes at benytte den slags 
oplysninger, som findes i årsrapporten.

Typiske brugere er virksomhedsdeltagere (f .eks . aktionærer, anpartshavere, interessenter og kommandi-
tister), medarbejdere, alliancepartnere, kreditorer som långivere eller leverandører, kunder, skattemyn-
digheder og tilskudsmyndigheder . Bestemmelsen omhandler ikke kun de eksisterende virksomhedsdelta-
gere, kreditorer m .v . Også potentielle virksomhedsdeltagere, kreditorer m .v . hører med i begrebet .

Finansanalytikere og pressen bruger ligeledes regnskaber, men virker i høj grad som mellemmænd til de 
øvrige regnskabsbrugere . I erhvervsdrivende fonde er modtagere af uddelinger i sidste instans interessen-
ter, men deres interesser varetages af fondsmyndighederne .

Når én virksomhed ønsker at overtage en anden, vil den overtagende virksomhed ofte have behov for en 
række oplysninger, der typisk fremskaffes i form af „due dilligence“ . Sådanne særlige oplysningsbehov 
skal ikke være styrende for årsrapportens indhold . Selvom skattemyndighederne er brugere af driftsøko-
nomiske regnskaber, forudsættes deres behov for oplysninger med henblik på ligningen ikke at skulle dæk-
kes fuldt af årsrapporten . Årsrapporten skal heller ikke sikre de forskellige tilsynsmyndigheders særskilte 
kontrolinteresser, der normalt må tilgodeses ved særskilte indberetninger fra virksomhederne .

Kredsen af regnskabsbrugere afhænger af virksomhedens art og omfang . Børsnoterede virksomheder har 
således forventeligt en større og mere forskelligartet kreds af regnskabsbrugere end det lille anpartssel-
skab . Samtidig vil den relative fordeling af regnskabsbrugerne være forskellig fra virksomhed til virksom-
hed . Børsnoterede virksomheder vil ofte have mange nuværende og potentielle investorer, hvorimod det 
mindre anpartsselskab typisk nyder størst opmærksomhed hos kreditorer, kunder og lokalsamfund . Her er 
investorerne — anpartshaverne — ofte identisk eller næsten identisk med ledelsen . De internationale regn-
skabsstandarder forudsætter også en stor brugerkreds, men tager udgangspunkt i, at investorernes 
behov for værdiskabelse — shareholder value — og oplysninger herom skal tilgodeses . Det skal ses i lyset 
af, at standarderne først og fremmest retter sig mod børsnoterede selskaber . Standarderne forudsætter 
dog, at der ikke er væsentlige forskelle mellem investorernes informationsbehov og de andre brugergrup-
pers .

En dansk begrebsramme — og årsregnskabsloven som helhed — forudsætter som nævnt en betydeligt bre-
dere brugerkreds og tilsigter derfor i større omfang at opfylde forskellige interessegruppers informations-
behov (stakeholder value) .

De supplerende beretninger vil ofte rette sig mod andre interessegrupper end investorer, da beretningerne 
kan belyse virksomheden ud fra andre indfaldsvinkler end de rent finansielle. Alt efter formål og beret-
ningsform vil de dog også have betydning for de typiske finansielle brugere, der har behov for større ind-
sigt ved en bredere synsvinkel . En særlig situation gælder for de grønne regnskaber, der indtil videre har 



82 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

et snævrere beskrivelsesobjekt, nemlig listevirksomheden, der trods betegnelsen ofte kun er en aktivitet 
under virksomheden, der måske kan have flere sådanne aktiviteter. Her er formentligt tilsynsmyndigheder 
og det lokale samfund de mest relevante interessegrupper . I fremtiden må man dog forvente, at mange 
virksomheder frivilligt vil supplere med egentlige miljørapporter, der omhandler virksomhedens miljøfor-
hold udfra et bredere sigte end de grønne regnskaber .

Det fremgår af stk . 2, at årsrapporten skal udarbejdes, så den udgør et egnet grundlag til støtte for bru-
gernes økonomiske og virksomhedspolitiske beslutninger om virksomheden . Beslutningsopgaverne anta-
ges at vedrøre placering af brugerens egne ressourcer, forvaltningskontrol, og fordeling af virksomhedens 
ressourcer .
1) Placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer . Dvs . at årsrapporten skal søge at udgøre en egnet 

støtte for regnskabsbrugerens beslutning om, hvorvidt den pågældende vil investere eller fortsætte 
med at investere penge eller andre ressourcer i den pågældende virksomhed . Skal aktionæren snarere 
sælge aktierne og investere i en anden virksomhed? Opnår virksomheden et tilstrækkeligt resultat af 
sine investeringer? Vil virksomheden give afkast af sig i fremtiden? Skal regnskabsbruger give kredit 
til virksomheden? Skal regnskabsbruger tage ansættelse i — og derved levere arbejdsydelser til — virk-
somheden? Skal aktionæren på generalforsamlingen stemme for ledelsens spareplaner? Kan samhan-
delspartnere regne med virksomheden som kunde også i fremtiden?

2) Kontrol af ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer . Her skal regnskabsbrugeren af årsrap-
porten bibringes information, der kan støtte i vurderingen af, om virksomhedens ledelse har forvaltet 
ressourcerne forsvarligt . Lever ledelsen op til sit ansvar? Har ledelsen anbragt midlerne fornuftigt 
eller ligger der ikke-lønsom overskudskapital? Forvalter ledelsen virksomhedens ressourcer på en for 
miljøet skånsom og hensigtsmæssig måde, dvs . opfylder virksomheden sin del af „den sociale kon-
trakt“ med samfundet? Kan ledelsen holde på sine medarbejdere? Det er ikke tiltænkt, at årsrappor-
ten skal indeholde resultaterne af en forvaltningsrevision, men kravet indebærer, at de lovpligtige krav 
må vurderes i lyset af behovet for kontrol af ledelsens forvaltning af de indskudte og indtjente midler .

3) Fordeling af virksomhedens ressourcer . Her får regnskabsbrugerne oplysninger, der hjælper dem til at 
træffe beslutning med henblik på fordeling af virksomhedens midler til interessegrupperne . Uddeler 
virksomheden for lidt af overskuddet til ejerne — aktionærerne? Skal generalforsamlingen tiltræde 
ledelsens forslag til udbytte? Får ledelsen et for stort vederlag på aktionærernes bekostning? Uddeler 
den erhvervsdrivende fond midler til trængende modtagere, eller bruges de til administration?

Ovennævnte model — de 3 beslutningsopgaver — baseres på antagelser om regnskabsbrugernes informa-
tionsbehov . Modellen er velkendt blandt revisorer og regnskabsfolk hér som i udlandet . Den har således 
været benyttet inden for regnskabsteorien i flere år, men er vanskelig at efterprøve videnskabeligt. Udover 
denne model vil man derfor kunne forestille sig mange andre modeller, som kunne være benyttet som løf-
testang for den fremtidige udvikling . Regnskabsrådet har lagt vægt på at få en forståelig og pragmatisk 
model .

Modellens centrale placering i forslagets krav om retvisende billede, vil formentlig få en afledet effekt på 
selskabsledelsens adfærd . Ledelsen vil således formentlig ofte søge at lede virksomheden, så der f .eks . bli-
ver flere midler til fordeling blandt selskabsdeltagerne, hvis dette ønske er fremherskende hos flertallet af 
regnskabsbrugerne . Regnskabsrådet har dog anbefalet, at lovens model tager udgangspunkt i kravene til 
rapportering fremfor udtrykkelige krav til, hvorledes selskabet skal ledes .
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Regnskabsbrugernes overordnede informationsbehov kan sjældent opfyldes fuldt ud . Dels vil der være 
situationer, hvor opfyldelse af ét behov vil være i modstrid med et andet behov, dels er der en række detail-
krav i loven — f .eks . forbudet mod indtægtsføring af urealiserede værdistigninger — som ikke altid vil være 
i fuld overensstemmelse med de tre behov . Hvor lovens detailkrav og de tre behov ikke stemmer overens, 
vil de kunne vejlede ledelsen, hvis der er behov for supplerende oplysninger efter § 11, stk . 2, eller i sær-
lige tilfælde er grund til at fravige lovens krav med hjemmel i § 11, stk . 3 . At der kan være modstrid mel-
lem de tre behov er forventeligt . Ledelsen må hér — med grundlag i sin virksomheds typiske brugere — for-
søge at opfylde behovene så godt som muligt .

Forslagets § 12 er i det hele taget udtryk for de rammer, som årsrapporten på længere sigt må forventes 
at udvikle sig inden for, snarere end udtryk for hvilke præcise krav årsrapporten her og nu skal leve op til . 
En udvikling i regnskabsbrugernes informationsbehov over tid, vil automatisk betyde ændringer i kravene 
til årsrapporten . Det understreges tydeligt i bestemmelsen, at årsrapporten hverken kan eller skal opfylde 
alle regnskabsbrugernes konkrete informationsbehov, jf . udtrykket „støtter“ i stk . 2, men virksomheden 
skal søge at efterleve de overordnede „idealkrav“ så godt som muligt .

Stk . 3 præciserer generalklausulen i § 11 under hensyntagen til de i § 12, stk .2, fastsatte formål med års-
rapporten . Kvalitetskravene til informationen skal således være en støtte for regnskabsudarbejders over-
vejelser over valg af regnskabspraksis og om behovet for at supplere de lovkrævede oplysninger med yder-
ligere oplysninger eller i særlige tilfælde at fravige lovens detailbestemmelser, jf . § 11, stk . 3 .

Relevans retter sig mod de beslutninger, regnskabsbruger skal træffe . I stk .2 er opregnet de væsentligste 
formål med brugen af årsrapporter. Relevans skal altså ses i lyset af disse formål. I almindelighed define-
res relevans ved, om den pågældende oplysnings tilstedeværelse kan føre til en ændret beslutning . I almin-
delighed skal forholdet for at være relevant have prognoseværdi, kunne sammenholdes med tidligere for-
hold og være aktuelt .

Pålidelighed indebærer, at oplysningerne i rimeligt omfang kan efterprøves — verificeres — dels afspejler 
virkeligheden så rigtigt som muligt . Kravet om pålidelighed er i et vist omfang nødvendigt for, at revisor 
kan revidere oplysningerne, således at regnskabsbruger fuldt ud kan fæste lid til årsrapportens udsagn . 
Kravet må dog ikke medføre, at der lægges så stor vægt på en nøjagtig verificerbarhed, at oplysninger om 
virkeligheden ikke får lov til at komme med . I kraft af en større orientering mod værdibaserede regnskaber 
— af hensyn til større relevans — vil revisor ofte ikke kunne verificere værdien af aktiver og forpligtelser nøj-
agtigt på baggrund af kostpriser . I stedet skal revisor tage stilling til rimeligheden af de forudsætninger, 
ledelsen lægger til grund for vurderingerne .

Det større fokus på relevans og afspejling af virkeligheden — fremfor nøjagtig verifikation — er fuldt ud i tråd 
med den internationale udvikling, der i højere grad går ind for at udarbejde værdibaserede regnskaber .

For oplysninger i noter og ledelsesberetning er pålidelighedskravet snarere et sandsynlighedskrav . Kravet 
skal hindre, at virksomheden oplyser om urealistiske og usandsynlige forhold, som kan forvride regnskabs-
brugers indtryk af virksomheden . Pålidelighedskravet indebærer også, at der ikke må være strid mellem 
oplysningerne og andre dele af årsrapporten .

Forslaget åbner mulighed for at acceptere varierende grader af pålidelighed efter hvilken regnskabsklasse, 
virksomheden omfattes af . Små virksomheder vil normalt have vanskeligt ved at investere i omfattende og 
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nøjagtig datafangst i samme omfang som store virksomheder . Ligeledes vil omverdnens interesse ud fra 
en gennemsnitsbetragtning her være væsentligt mindre end for større virksomheder . Derfor har lovens 
regler i regnskabsklasse A et væsentligt lavere ambitionsniveau end B og C, for slet ikke at tale om D, og 
har derfor også en væsentligt lavere reguleringsinteresse . Hvis en virksomhed i regnskabsklasse A vil 
stræbe efter et højere niveau, kan den imidlertid tilvælge reglerne i en højere regnskabsklasse . Tilsvarende 
gælder for de højere klasser . Pligten til at tilnærme sig et værdibaseret regnskab bliver stærkere i klasse C 
end i klasse B . Omvendt kan man næppe forestille sig, at en virksomhed i klasse C bedre kan give et retvi-
sende billede ved at springe ned til klasse B . Loven tillader derfor ikke at vælge nedad, medmindre virk-
somheden simpelthen bliver mindre .

Ikke alle forhold kan opgøres med samme grad af pålidelighed . Eksempelvis vil værdien af likvide midler 
altid kunne opgøres med større pålidelighed end værdien af immaterielle aktiver . De forskellige pålidelig-
hedsniveauer i forhold til de enkelte poster i årsregnskabet er naturlige og ligger bag behovet for at klas-
sificere posterne. Et andet eksempel er oplysninger i ledelsesberetning og noter. Her vil der i sagens natur 
ikke altid kunne tilvejebringes samme grad af pålidelighed som i balance og resultatopgørelse . Oplysnin-
ger i ledelsesberetning og noter er netop påkrævet, når væsentlige forhold ikke kan opgøres med den påli-
delighed, som kræves ved indregning i årsregnskabets opstillinger . Virksomhedens manglende kontrol 
med ressourcen kan også have betydning . Når ledelsen skal afgøre, hvilket pålidelighedsniveau, der tilla-
der indregning, skal den regne med, at der er grænser for, hvor lavt et niveau af pålidelighed, der kan 
accepteres af regnskabsbrugerne — og revisor . Lovforslaget indeholder enkelte skadesklausuler . Det gæl-
der f .eks . forslagets § 32 om undtagelser fra kravet om at vise nettoomsætningen for B-virksomheder og 
for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C . Og efter § 72 kan virksomheden undlade at give oplys-
ninger om datterog associerede virksomheder ved at påberåbe sig skade for virksomheden ved at give de 
pågældende oplysninger . I lyset af lovens krav om retvisende billede kan en skadesklausul ikke indfortol-
kes, hvor loven ikke har modificeret udtrykkelige krav med en udtrykkelig skadesklausul, som i de nævnte 
tilfælde . Lovgiver har her taget stilling . Hvor der er tale om frivillige oplysninger, der ikke er foreskrevet i 
loven, kan en afvejning af skadesvirkninger med nytteværdien af oplysningerne for regnskabsbrugerne 
komme på tale . Giver årsrapporten stadig et retvisende billede, således at en normalt forekommende 
regnskabsbruger ikke lider skade ved at mangle de nødvendige oplysninger, kan væsentlig skade for virk-
somheden påberåbes .

Det transaktionsbaserede regnskab har som en væsentlig forudsætning en stor vægt på pålidelighed . Det 
betyder, at en del relevante forhold fravælges eller i det mindste ikke indregnes, f .eks . opskrivninger, hvor 
gevinsten ikke er konstateret ved en transaktion . Brugerne får dermed ikke kendskab til værdistigningen 
eller eventuelle i mellemtiden tilkomne værditab og vil derved kunne være uvidende om relevante økono-
miske tendenser .

Informationernes grad af relevans og pålidelighed kan variere over tid . Besidder en virksomhed et aktiv, 
for hvilket der først efter en tid opstår et effektivt marked, vil dagsværdien for aktivet kunne opgøres med 
større grad af pålidelighed efter etableringen af markedet end før . Relevans og pålidelighed af informatio-
nerne må derfor vurderes løbende, normalt hvert år .
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Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 12, stk . 1, affattes således:

»For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen 
kan indeholde en retvisende redegørelse, jf . § 11, skal reglerne i stk . 2 og 3 opfyldes .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 12, stk . 1, er alene en konsekvens af, at det nu er årsregnskabet og, hvis der 
er udarbejdet koncernregnskab, koncernregnskabet, der skal give et retvisende billede af virksomhedens 
og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde 
en retvisende redegørelse . Der henvises til de almindelige bemærkninger til afsnit 3 .1 .2 ., vedrørende § 11 .

Ændringen af bestemmelsen indebærer ingen realitetsændring . Der er alene tale om en præcisering af, at 
kvalitetskravene i § 12 omfatter hele årsrapporten .
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Grundlæggende forudsætninger

Gældende bestemmelse
§ 13 . Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:
1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed) .
2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans) .
3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed) . Anses 

flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå .
4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke anta-

ges at kunne fortsætte . Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling 
tilpasses med denne afvikling .

5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn være 
underbyggede og neutrale . Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om årsregnskabet udviser 
over- eller underskud .

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet 
for betaling (periodisering) .

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsi-
stens) .

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkel-
te forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi) .

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel 
kontinuitet) .
Stk. 2. Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og måle-

grundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet) . Ændring kan 
dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller, hvis ændringen er nødvendig for at over-
holde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i henhold til lov 
eller ved nye standarder efter § 136 . § 11, stk . 3, 2 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 13 . Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:
1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed) .
2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans) .
3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed) . Anses 

flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.
4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke anta-

ges at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling 
tilpasses med denne afvikling .

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutrali-
tet) .

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet 
for betaling (periodisering) .

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsi-
stens) .

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de 
enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi) .
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9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (formel 
kontinuitet) .
Stk. 2 . Regnskabsår, opstilling og klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og måle-

grundlag samt den anvendte monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet) . Ændring kan 
dog ske, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller, hvis ændringen er nødvendig for at over-
holde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i henhold til lov 
eller ved nye standarder efter § 136 .

Stk. 3 . Bestemmelserne i stk . 1, nr . 6-9, og stk . 2 kan fraviges i særlige tilfælde . I så fald finder § 11, 
stk . 3, 2 . pkt ., tilsvarende anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslagets §§ 11 og 12 handler om regnskabsbrugernes informationsbehov og kravet til et retvisende bil-
lede — dvs . relevante og pålidelige oplysninger . Det er ret abstrakte krav . De er rammebestemmelser på et 
højt niveau, der fortrinsvis vil få betydning i situationer, som loven ikke udtrykkeligt regulerer, og i situati-
oner, hvor virksomhedens aktivitet ikke lader sig beskrive på en fyldestgørende måde ud fra detailkravene 
i selve byggeklodssystemet .

Forslagets § 13 udfylder i et vist omfang disse abstrakte krav med et sæt af rammebestemmelser på et 
lavere niveau . Der er tale om grundlæggende forudsætninger, der som udgangspunkt altid skal overhol-
des, men hvorfra loven kan indeholde undtagelser . De grundlæggende forudsætninger er anerkendt i 
internationale standarder og i dansk praksis, som denne er udviklet gennem mange år i kraft af årsregn-
skabsloven og tidligere aktieselskabsloven og bogføringslovgivningen . Der er derfor ikke tale om væsent-
lige ændringer i grundlaget for udarbejdelse af driftsøkonomiske årsregnskaber . Der er snarere tale om en 
række sproglige tilpasninger med henblik på at skabe større klarhed over reglernes indhold . De tilsvarende 
krav findes i IAS 1 og 8.

Der er opstillet 10 grundlæggende forudsætninger. De fleste findes også i gældende lovs § 26, stk. 1, der 
implementerer 4 . direktivs art . 31 . Medens de ikke er direkte omfattet af fravigelsespligten i forslagets 
§ 11, stk . 3, kræves der dog de samme oplysninger som i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., i de tilfælde, hvor de fravi-
ges . Dette svarer til fravigelsesmuligheden i gældende lovs § 26, stk .2, om end visse ikke praktisk forekom-
mende fravigelsesmuligheder i gældende lov ikke er medtaget .

At årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde, jf . forslagets stk . 1, nr . 1, er udtryk for, at 
præsentationen af virksomhedens udvikling og finansielle stilling har stor vægt for den samlede forståelse 
af virksomheden . Bestemmelsen viderefører i lidt mere tydelig grad kravet om overskuelighed i gældende 
lovs § 4, stk . 1 . Klarhed betyder, at årsrapportens udsagn ikke må være tvetydige eller vildledende . Over-
skuelighed betyder, at væsentlige oplysninger ikke må drukne i årsrapporten, ligesom regnskabslæsers 
opmærksomhed ikke må afledes fra de væsentlige forhold. Mange store virksomheder benytter grafik og 
billeder til at illustrere udviklingen i virksomheden og dennes image i forhold til omverdenen . Sådanne til-
tag er fuldt ud lovlige og er ofte til stor hjælp for den mindre kyndige regnskabsbruger, men grafikken må 
ikke virke misvisende eller være i modstrid med årsrapportens øvrige budskaber . Til denne regel om klar-
hed indeholder loven ingen undtagelse overhovedet .

Forslagets stk . 1, nr . 2, viderefører det i praksis benyttede princip „indhold fremfor formalia“, som har 
været indfortolket i gældende lovs krav om et retvisende billede . Det indebærer, at virksomheden skal tage 
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hensyn til forholdenes realiteter fremfor formaliteter uden reelt indhold. Princippet understreges af defi-
nitionerne på aktiver og forpligtelser, som lægger vægt på, at virksomhedens effektive råden over aktiver 
og forpligtelser har større vægt end det juridiske ejerskab. Dette gælder f.eks. indregning af finansielt lea-
sede aktiver i balancen, hvor det afgørende er virksomhedens effektive råden over aktivet uanset formelt 
ejerskab . Kravet om et retvisende billede — herunder relevans — betyder også, at realiteterne kommer i før-
ste række . Også til dette princip gælder ingen undtagelse .

Forslagets stk . 1, nr . 3, kræver, at alle forhold skal indgå i årsregnskabet og koncernregnskabet, medmin-
dre de er ubetydelige i forhold regnskabsbrugers informationsbehov . Herved er indført et generelt 
„væsentlighedskriterium“ i loven . Dette fremgår ikke udtrykkeligt af direktiverne, men Europa-kommissi-
onen har i sin Fortolkningsmeddelelse af 20 . januar 1998 anerkendt væsentlighedsforudsætningen mere 
generelt . Niveauet fastsættes fuldt ud af brugernes behov for information . Af formuleringen må udledes, 
at det forudsættes, at alle krævede oplysninger som udgangspunkt har relevans, medmindre det konkret 
vurderes, at de er ubetydelige . Ledelsens eventuelle indforståethed eller ønske om at undlade visse infor-
mationer må ikke spille ind på vurderingen . Reglen gælder ikke alene de beløbsmæssige oplysninger, men 
også — og måske især — oplysninger, der indgår som noter eller i ledelsesberetningen . Vurderingen må 
være forskellig, alt efter hvilken af de i §12, stk . 2, nævnte formål, der er tale om . F .eks . kan der i forbin-
delse med vurdering af forvaltningen af formuen eller fordeling af overskud, f .eks . ved udlån til ledelses-
medlemmer eller virksomhedsdeltagere, typisk være tale om væsentligt mindre beløb, end når der er tale 
om beslutninger om ressourceallokering .

Bestemmelsen fastslår, at en række ubetydelige forhold, der har en vis sammenhæng eller lighed med hin-
anden, f .eks . ubetydelige dattervirksomheder, alligevel skal medtages, hvis de tilsammen alligevel får 
betydning . Denne regel, der gælder alle forhold, har hidtil kun været optaget i gældende lovs § 2 b, stk . 2, 
om udeholdelse af dattervirksomheder på grund af ubetydelighed. Reglen gælder typisk, hvor der er flere 
ubetydelige forhold i samme regnskab, men kan efter omstændighederne også gælde tilfælde, hvor en 
række ubetydelige forhold kumuleres over år, f .eks . afskrivninger . Der gælder ingen undtagelse til kravet 
om væsentlighed .

At virksomheden formodes at fortsætte driften af sine aktiviteter, jf . forslagets stk . 1, nr . 4, indebærer i 
lighed med gældende lovs § 26, stk . 1, nr . 1, at virksomhedens værdier skal vurderes i dette lys . Det bety-
der f .eks ., at virksomhedens maskinpark og ejendomme i det væsentligste kan antages at blive udnyttet af 
virksomheden til egne indtægtsskabende aktiviteter . Værdimålingen af aktiverne vil være væsentlig ander-
ledes end i tilfælde, hvor virksomheden skal ophøre og tvangsrealisere sine aktiver m .v . Det gælder tilsva-
rende for varebeholdningerne, som kan vise sig at være uden værdi, hvis de skal tvangssælges som følge 
af konkurs . Konstateres værdinedgange som følge af, at aktiverne skal opgøres under hensyntagen til rea-
lisation, vil virksomhedens resultat blive påvirket negativt heraf . Se også forslagets § 80, som kræver spe-
cificerede oplysninger om aktiviteter, der er ophørende.

Nedlægger virksomheden dele af sine aktiviteter, skal virksomheden tilpasse sin regnskabspraksis for den 
eller de aktiviteter, der ophører . Derved vil virksomheden skulle opgøre en del af sine aktiver og forpligtel-
ser under hensyntagen til, at disse skal realiseres, medens den øvrige del af virksomhedens værdier fort-
sat skal opgøres under hensyn til fortsat drift . Nedlæggelse af en aktivitet indebærer derfor ikke, at alle 
virksomhedens aktiver og forpligtelser skal vurderes under hensyntagen til, at en aktivitet ophører . Udover 
de tilfælde, hvor formodningen afkræftes, findes ingen undtagelser for denne bestemmelse.
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Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse, jf . forsla gets 
stk . 1, nr . 5 . Dette krav, neutralitetskravet, indebærer, at praksis og skøn over værdier ikke må afhænge af 
ønsker, f .eks . om, hvordan virksomhedens resultat bør være, eller ønsker om en positiv egenkapital . Det 
er klart, at manipulering af virksomhedens resultat eller egenkapital for at sløre tendenser eller skabe et 
ellers ikke fremkommet overskud eller underskud medfører, at årsregnskabet og koncernregnskabet taber 
betydeligt i udsagnskraft og reducerer regnskabsbrugers tillid til årsrapporten og ledelsen .

Neutralitetskravet, der delvist findes i gældende årsregnskabslovs § 26, stk.1, nr. 3, litra c,  indebærer 
f .eks ., at virksomhedens af- og nedskrivninger — herunder også vurdering af restværdi for aktiver — ikke 
må gøres afhængige af årets resultat . Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at kravet går begge 
veje . Virksomheden må heller ikke udskyde omkostninger til indregning på et senere tidspunkt, hvor ind-
tjeningen er bedre . Tilsvarende må virksomheden heller ikke indregne for mange omkostninger eller for 
tidligt — f .eks . ved for store hensættelser — i de perioder, hvor indtjeningen har været særlig stor .

Neutralitetskravet er på en måde fraveget visse steder i loven som følge af 4 . direktivs særlige krav om for-
sigtighed . Dette betyder, at balancen i et vist omfang ikke vurderes neutralt, f .eks . ved at nedskrivninger 
på materielle anlægsaktiver er tvungne, mens opskrivninger fortsat er frivillige . Endvidere vil den forskel-
lige behandling af op- og nedskrivninger i resultatopgørelsen indebære, at resultatet ikke er neutralt . Der 
er dog her tale om bundne fremgangsmåder, der ikke levner plads for vilkårlige tilpasninger . Under alle 
omstændigheder skal virksomhedens ledelse vælge de alternativer i loven, som bedst fører til et retvi-
sende billede — og som derved så vidt muligt ligger inden for neutralitetskravet . Når bortses fra ovenstå-
ende gives ingen undtagelser til denne bestemmelse .

Efter forslagets stk . 1, nr . 6, skal transaktioner, begivenheder og værdiændringer indregnes, når de ind-
træffer . Dette krav, der er fastlagt i gældende lovs § 26, stk . 1, nr . 4, kaldes for periodiseringsprincippet . 
Det indebærer, at virksomheden skal indregne værdiændringer — og derved som hovedregel også indtæg-
ter og omkostninger — i den regnskabsperiode, hvor værdiændringerne opstår, uanset om værdiændrin-
gerne har medført indeller udbetalinger i andre perioder . Princippet er præciseret i en række detailbestem-
melser i forslaget . F .eks . er bestemmelserne om op- og nedskrivninger af aktiver og forpligtelser til dags-
værdier en direkte konsekvens af, at værdiændringer indregnes i balancen, når de opstår . Periodiserings-
princippet må ses i sammenhæng med forslagets § 33, stk . 3, der kræver, at virksomheden tager hensyn 
til alle forudsigelige risici og eventuelle tab, som er opstået i løbet af det regnskabsår, årsregnskabet og 
koncernregnskabet vedrører, selv om disse risici eller tab først bliver kendt mellem balancetidspunktet og 
det tidspunkt, på hvilket regnskabet udarbejdes .

Selvom periodiseringsprincippet principielt angår hele årsregnskabet, er det konkret fraveget i forslagets 
§ 86, som omhandler pengestrømsopgørelsen . Det skyldes, at pengestrømsopgørelsen udarbejdes på 
basis af ind- og udbetalinger, uanset hvornår værdiændringerne er indtruffet. Herudover findes ingen und-
tagelser for reglen .

Forslagets stk . 1, nr . 7, bestemmer, at aktiver og forpligtelser m .v . skal indregnes konsistent . Dvs . at der 
for aktiver eller forpligtelser inden for en kategori skal anvendes de samme metoder og målegrundlag . 
Anvendes et bestemt målegrundlag på en kategori af aktiver, skal det anvendes på alle aktiverne i den 
pågældende kategori . F .eks . hvis man vælger at opskrive fast ejendom, skal der opskrives på alle de faste 
ejendomme, medmindre der forekommer særlige omstændigheder for en bestemt ejendom, der derfor må 
anses for at tilhøre en anden kategori og klassificeres derefter. Her kan dog ske sammendrag af arabertal-
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sposter i medfør af § 23, stk . 3, på grund af overskuelighedskravet, eller på grund af væsentlighedskravet . 
Også på enkelte andre forhold kan undtagelser forekomme .

De enkelte transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes og måles hver for sig og må ikke 
modregnes med hinanden, jf . forslagets stk . 1, nr . 8 . Det betyder i lighed med gældende lovs § 26, stk . 1, 
nr . 5, at hver enkelt post i årsregnskabet skal vurderes selvstændigt og at et aktiv f .eks . ikke må måles for 
højt med den begrundelse, at et andet aktiv er målt for lavt . Regnskabsrådet har i sin rapport (afsnit 7 .6 .4 .) 
med baggrund i Europakommissionens fortolkning af 4 . direktiv hér anført, at der er tilfælde, hvor hensy-
net til et retvisende billede kan betyde, at alene det endelige resultat af et antal komplekse enkelttransak-
tioner er relevante for regnskabsbrugeren . Her vil det også være tilladt at indregne disse forhold netto i 
stedet  for  brutto.  Se  også  forslagets § 50 hvorefter  værdiændringer  på finansielle  instrumenter,  der 
benyttes til sikring af andre aktiver og forpligtelser, kan modregnes med værdiændringer på de sikrede 
aktiver og forpligtelser . Undtagelser til denne bestemmelse kan forekomme på grund af krav andetsteds i 
loven .

I praksis vil der være andre situationer, hvor det ikke vil være påkrævet at anvende princippet i sin yderste 
konsekvens . Besidder virksomheden en portefølje af nogenlunde ensartede aktiver, som hver for sig ikke 
har en væsentlig værdi, vil det være tilladt at vurdere porteføljen som en helhed, hvis kravet om relevans 
ikke derved tilsidesættes . Det betyder, at en portefølje af ejendomme ikke vil kunne vurderes som en hel-
hed, da disse aktiver hver for sig normalt vil være af væsentlig værdi . Derimod vil f .eks . værdiændringer 
som følge af valutakursændringer ofte kunne indregnes netto i resultatopgørelsen, selvom disse i sagens 
natur ofte indregnes brutto på de enkelte balanceposter .

En anden specifik undtagelse til kravet om bruttoindregning findes i nugældende § 38 om aktiver med kon-
stant værdi . Da denne omhandler uvæsentlige poster, er den under henvisning til væsentlighedsreglen i 
stk. 1, nr. 3, overflødig og er ikke medtaget i forslaget. En gennemført bruttoindregning er altså ikke nød-
vendig for helt ubetydelige anlægsaktiver, der kan optages med uændret værdi .

Hvor forslaget ikke giver anden anvisning, skal undtagelser fra denne bestemmelse oplyses i overensstem-
melse med kravene i forslagets § 11, stk . 3, 2 . pkt .

Endvidere indeholder forslaget her en videreførelse af modregningsforbudet i gældende lovs § 8 .

Forslagets stk . 1, nr . 9, viderefører gældende lovs § 26, stk . 1, nr . 6, om den formelle kontinuitet . Herefter 
skal beløbene i foregående års slutbalance (ultimo) svare til beløbene i dette års åbningsbalance (primo) . 
En undtagelse herfra må følge i de tilfælde, hvor praksis ændres, jf . forslagets § 51 . Også her gælder oplys-
ningskravet i forslagets § 11, stk . 3, 2 . pkt ., i det omfang oplysningerne ikke gives i opgørelsen over bevæ-
gelser i egenkapitalen, jf . forslagets § 56 .

Regnskabsår, opstilling og klassifikation, den anvendte monetære måleenhed, metoden for konsolidering 
samt metoderne for indregning og grundlagene for måling må ikke ændres fra den ene periode til den 
anden (reel kontinuitet), jf . forslagets stk . 2 . Det betyder, at disse forhold som udgangspunkt skal være de 
samme fra år til år . Herunder skal f .eks . et tilvalg af opskrivning for materielle anlægsaktiver fastholdes og 
må ikke uden videre ændres . Virksomhedens valg af regnskabsskema må heller ikke uden videre ændres . 
Baggrunden er naturligvis, at en ændring af sådanne forhold er et brud på den materielle kontinuitet, som 
vanskeliggør sammenligning af virksomhedens udviklingsretning og -hastighed . Endvidere vil hyppige 
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praksisændringer indebære en risiko for, at relevante forhold ikke repræsente res på en ordentlig og fair 
måde i årsrapporten .

Virksomheden skal være meget grundig ved valg af bl .a . metoder for indregning og måling, idet valget øver 
væsentlig indflydelse på opgørelsen af regnskabsposterne i årsregnskabet. Kravet om et retvisende billede 
— herunder om relevans og pålidelighed — betyder, at virksomheden har pligt til at vælge de metoder og 
målegrundlag, der bedst fører til et retvisende billede . Det indebærer måske, at nogle af lovens valgmulig-
heder med hensyn til metoder for indregning og måling ikke kan benyttes i en virksomhed, fordi dens akti-
viteter derved ikke lader sig beskrive på en relevant og pålidelig måde . Forslaget nævner også som afvigel-
sesmulighed den situation, at der opstår et lovkrav om ændring, eller at en ny standard medfører en lig-
nende situation . Skal virksomheden skifte fra en regnskabsklasse til en anden, kan der også blive behov for 
at ændre metoder, fordi den nye regnskabsklasse kræver dette .

På trods af kravet om, at opstillingsform, metoderne for indregning og grundlagene for måling m .v . ikke 
må ændres, kan særlige forhold betyde, at virksomheden alligevel er nødt til at foretage ændringer heri . 
Det kan f .eks . være nødvendigt ved væsentlige ændringer i omgivelserne — f .eks . koncernforhold — eller i 
virksomheden internt — f .eks . nye aktiviteter . Der kan også være tale om, at udviklingen frembyder nye og 
mere informative metoder, der bedre fører til et retvisende billede af virksomheden . Det er virksomhedens 
ledelse, der inden for rammerne af kravet om et retvisende billede afgør såvel regnskabspraksis som 
ændringer i regnskabspraksis udfra sit eget skøn over relevans og pålidelighed . Revisor påsér ved sin revi-
sion, at ledelsens vurderinger er realistiske og fornuftige i forhold til virksomhedens aktiviteter . I disse til-
fælde skal gives de i forlagets § 11, stk . 3, 2 . pkt ., krævede oplysninger .

I gældende lov får virksomhederne mulighed for første gang efter den 1 . januar 1999 at ændre årsrappor-
tens monetære enhed til euro uden særskilt at iagttage kravet om et retvisende billede . Denne bestem-
melse blev indført for at lette virksomhedernes overgang til euro . Forslaget viderefører denne bestem-
melse i § 167 . Dette udgør en væsentlig undtagelse til hovedreglen, hvorefter ændring kun kan ske, hvis 
virksomheden bedre viser et retvisende billede på den nye måde .

I forslagets stk . 3 bestemmes, at der, hvor en grundlæggende forudsætning kan fraviges, skal gives de i 
forslagets § 11, stk . 3, 2 . pkt ., omhandlede noteoplysninger . Fravigelsestilfældene er behandlet ovenfor 
under hvert af de 10 bestemmelser i stk . 1 og 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 13, stk. 2, indsættes som 3. pkt.: »§ 11, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

§ 13, stk . 3, ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 13, stk. 2, må regnskabsår, opstilling og klassifi-
kation, konsolideringsmetode, indregningsmetode og målegrundlag samt den anvendte monetære enhed 
ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet) .
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Ændring kan dog ske i henhold til stk . 2, hvis der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis 
ændringen er nødvendig for at overholde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, 
ved nye forskrifter i henhold til lov eller ved nye standarder efter § 136 . Hvis der foretages ændringer i 
henhold til § 13, stk . 2, skal der gives de oplysninger, som kræves efter § 11, stk . 3, 2 . pkt ., jf . den gæl-
dende § 13, stk . 3 .

Da § 13, stk . 3, foreslås ophævet, som omtalt nedenfor, foreslås det at indsætte en bestemmelse i § 13, 
stk. 2, 3. pkt., om, at § 11, stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Dette betyder, at hvis en virksom-
hed anvender muligheden for eksempelvis at ændre opstilling m .v ., skal dette begrundes konkret og fyl-
destgørende .

De hidtil gældende bemærkninger til § 13, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til § 13: Folketingstidende 
2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3277-3281, vil fortsat være gældende med ovenstående tilføjelser .

Den gældende § 13, stk . 3, i årsregnskabsloven indeholder en mulighed for i særlige tilfælde at fravige de 
grundlæggende forudsætninger om bl .a . periodisering, konsistens, bruttoværdi og formel kontinuitet i 
§ 13, stk . 1, og bestemmelserne om reel kontinuitet i den gældende § 13, stk . 2 .

Med det nye regnskabsdirektiv er de almindelige principper for regnskabsaflæggelse samlet i artikel 6, 
hvorefter der ikke generelt gives mulighed for at fravige de grundlæggende forudsætninger .

Det foreslås derfor, at § 13, stk . 3, ophæves . Den foreslåede ændring er en nødvendig tilpasning af bestem-
melsen til direktivets krav .

Årsregnskabsloven indeholder stadig detailbestemmelser, der tillader, at grundlæggende krav fraviges, 
eksempelvis i den gældende § 50, hvor det under visse forudsætninger tillades at fravige kravet i § 13, 
stk . 1, nr . 8, om præsentation af bruttoværdier .

Ændringen skønnes alene at have betydning for regnskabsaflæggelsen i meget få danske virksomheder.

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 13, stk . 1, nr . 5, affattes således:

»5) Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn være 
underbyggede og neutrale . Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om årsregnskabet udviser 
over- eller underskud .«

Lovbemærkninger
§ 13 i årsregnskabsloven indeholder en række grundlæggende forudsætninger for udarbejdelse af årsrap-
porten . Efter § 13, stk . 1, nr . 5, skal enhver værdiændring vises uanset indvirkningen på egenkapital og 
resultatopgørelse (neutralitet) .

Bestemmelsen implementerer den generelle bestemmelse i regnskabsdirektivets artikel 6, stk . 1, og den 
specifikke bestemmelse i artikel 6, stk. 1, litra c, iii.
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Efter direktivets ordlyd skal indregning og måling ske på et forsigtigt grundlag . Et sådant forsigtighedsprin-
cip ligger til grund for en række af lovens specifikke krav, men fremgår ikke eksplicit af de grundlæggende 
forudsætninger i lovens § 13 .

Direktivet anvender således ikke neutralitet, men forsigtighed som et grundlæggende princip .

Det foreslås derfor at nyaffatte § 13, stk . 1, nr . 5, for at tydeliggøre princippet om forsigtighed . I forslaget 
præciseres det, at neutralitet er en del af forsigtighed, hvorfor disse to begreber ikke strider mod hinan-
den, når der udarbejdes årsrapporter .

Forsigtighedsprincippet indebærer blandt andet, at der skal ske indregning af enhver negativ værdiregu-
lering, hvad enten årsregnskabet udviser over- eller underskud .

Forsigtighedsprincippet medfører også, at der kun kan ske indregning af den fortjeneste, der er konstate-
ret på balancetidspunktet, jf . regnskabsdirektivets artikel 6, stk . 1, litra c, i . Dette følger allerede af års-
regnskabslovens § 49, stk . 1 .

Endvidere medfører forsigtighedsprincippet, at der skal ske indregning af alle forpligtelser, som er opstået 
i løbet af det pågældende eller et tidligere regnskabsår, selvom sådanne forpligtelser først konstateres 
mellem balancetidspunktet og det tidspunkt, hvor balancen udarbejdes, jf . regnskabsdirektivets artikel 6, 
stk . 1, litra c, ii . Dette følger allerede af årsregnskabslovens § 33, stk . 4 .

Forsigtighedsprincippet er således udmøntet i specifikke krav i årsregnskabsloven, f.eks. ved at nedskriv-
ninger på materielle anlægsaktiver er tvungne, mens opskrivninger er frivillige .

Det følger desuden af § 33, stk . 1 og 3, at aktiver og forpligtelser kun kan og skal indregnes, når de kan 
måles pålideligt . Dette understreger også forsigtighedsprincippet .

Det fremgår af præambel nr . 22 til regnskabsdirektivet, at »indregning og måling af nogle poster i regn-
skaberne er baseret på skøn, vurderinger og modeller snarere end på præcis gengivelse . Da udøvelsen af 
forretningsaktiviteter er forbundet med usikkerhed, kan visse regnskabsposter ikke måles præcist, men 
kan kun skønnes . Sådanne skøn omfatter vurderinger på baggrund af de seneste pålidelige oplysninger, 
der er tilgængelige . Skøn er et væsentligt led i udarbejdelsen af regnskaber . Dette gælder navnlig, hvad 
angår hensatte forpligtelser, som naturligt er forbundet med større usikkerhed end de fleste andre poster 
på balancen . Skøn bør baseres på en forsigtig vurdering ved virksomhedens ledelse og beregnes på et 
objektivt grundlag suppleret med erfaringer fra lignende transaktioner og i nogle tilfælde endda rapporter 
fra uvildige sagkyndige . Supplerende oplysninger, der er fremkommet som følge af hændelser efter balan-
cetidspunktet, bør også tages i betragtning« .

Forholdet mellem neutralitet og forsigtighed er også omtalt i International Accounting Standards Board 
(IASB)s »conceptual framework« til International Financial Reporting Standards (IFRS) . Heraf fremgår det 
af afsnit 2 .16, at neutralitet støttes af anvendelsen af forsigtighed . Forsigtighed indebærer, at man skal 
anvende omhu, når man udøver skøn under usikre forhold . Det fremgår også, at udøvelse af forsigtighed 
indebærer, at aktiver og indtægter hverken skal overvurderes eller undervurderes . Hvis f .eks . aktiver 
undervurderes i indeværende periode, vil indtægter i kommende perioder kunne blive overvurderede, 
hvorfor der netop er tale om, at man ikke har udvist forsigtighed .
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Anvendelsen af forsigtighedsprincippet efter årsregnskabsloven skal ikke afvige fra principperne i IFRS, da 
der i substansen er en tæt sammenhæng mellem præambel nr . 22 til regnskabsdirektivet og IASBs »con-
ceptual framework« .

Det fremgår således af forslaget, at anvendelse af neutralitet er en del af forsigtighedsprincippet . Dette er 
baseret på direktivets bestemmelser . Efter IASBs »conceptual framework« er det derimod forsigtighed, 
som er en del af neutralitet . Den foreslåede nyaffattelse af § 13, stk . 1, nr . 5, må således ikke medføre over-
dreven forsigtighed, og virksomheden må fortsat ikke indregne for mange omkostninger og derved 
opbygge en reserve i perioder, hvor indtjeningen har været særlig stor, til anvendelse i dårlige tider . Ind-
regning og måling af værdiændringer skal ske under behørig hensyntagen til neutralitet, så regnskabs-
praksis og skønnet over værdier ikke afhænger af ønsker til indvirkning på egenkapital og resultat . Det 
indebærer f .eks ., at virksomhedens af- og nedskrivninger - herunder også vurdering af restværdi for akti-
ver - ikke må være overdrevet forsigtige eller gøres afhængige af årets resultat .

Som nævnt i præambel nr . 22 i regnskabsdirektivet forudsætter forsigtighedsprincippet, at de regnskabs-
mæssige skøn er underbyggede med den fornødne dokumentation . Kravet til dokumentation afhænger af, 
hvilken dokumentation der kan fremskaffes, regnskabspostens væsentlighed og graden af skøn .

For at underbygge kravet om neutralitet er det understreget i bestemmelsen, at ikke alene negative men 
også positive værdireguleringer skal indregnes uanset årets resultat . Direktivet nævner kun de negative 
værdiændringer specifikt, men lovens tilgang med brug af dagsværdi på en række områder fordrer dog, at 
også de positive reguleringer skal medtages uden hensyn til påvirkningen af årets resultat eller andre for-
hold som overholdelse af lånebetingelser m .v .

Efter bestemmelsen, er det enhver værdiregulering, som skal indregnes . Bestemmelsen skal, som ved de 
andre bestemmelser i loven, læses i sammenhæng med det almindelige væsentlighedskriterie i § 13, stk . 
1, nr . 3 . Der er således alene krav om, at væsentlige værdireguleringer skal indregnes .

Ændringen forudsættes således ikke at medføre substantielle ændringer i forhold til gældende ret .
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Gældende bestemmelse
§ 14 . Supplerende beretninger om fx virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, miljø-
forhold samt etiske målsætning og opfølgning herpå skal give en retvisende redegørelse inden for rammer-
ne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger . De skal opfylde kvalitetskravene i § 12, 
stk . 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 13, stk . 1 
og 2 .

Stk. 2. Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretnin-
gerne er udarbejdet .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 14 . Supplerende beretninger om f .eks . virksomhedens sociale ansvar, viden og medarbejderforhold, 
miljøforhold samt etiske målsætning og opfølgning herpå skal give et retvisende billede inden for rammer-
ne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger . De skal opfylde kvalitetskravene i § 12, 
stk . 3, og med de lempelser, der følger af forholdets natur, de grundlæggende forudsætninger i § 13, stk . 1 
og 2 .

Stk. 2 . Af de supplerende beretninger skal fremgå de metoder og målegrundlag, efter hvilke beretnin-
gerne er udarbejdet .

Lovbemærkninger
Målsætningen med det finansielle årsregnskab (årsrapporten) er beskrevet i forslagets § 12, stk. 2. Det 
finansielle  regnskab  skal  dække  interessegruppernes  finansielle  informationsbehov.  Det  er  imidlertid 
erkendt, at det finansielle regnskab ikke er tilstrækkeligt til at dække alle relevante behov. Det er nødven-
digt også at dække interessegruppernes bredere informationsbehov om virksomheden . Dette område er 
endnu ikke udviklet og er i stort omfang i færd med en forsøgsproces .

Hvor det finansielle regnskab i høj grad er rettet ind efter investorers og lignende interessers behov, er de 
typiske brugere af ikke-finansielle rapporteringer medarbejdere, lokalsamfund m.v. Disse rapporteringer 
anvendes dog også af investorer, f .eks . etisk bevidste investorer, som i stigende grad har behov for også 
at få oplysninger om, hvorledes virksomhederne lever op til deres sociale ansvar .

Derfor udarbejder flere og flere virksomheder frivilligt særlige beretninger — kaldet supplerende beretnin-
ger — om de aspekter af virksomhedens forhold, som ikke kan beskrives tilstrækkeligt i det finansielle års-
regnskab .

Indtil videre er der udviklet beretninger om medarbejderforhold, navnlig om medarbejderne som bærere 
af virksomhedernes viden og kompetence, samt om miljøbelastning . Her har udviklingen foreløbigt ført til 
etablering af videnregnskaber henholdsvis grønne regnskaber . Desuden kan nævnes etiske regnskaber og 
sociale regnskaber, der er udtryk for et ønske om at afdække virksomhedernes etiske målsætning og deres 
evne til at leve op til den . Ligeledes kan beretninger om arbejdsmiljø nævnes .

De forskellige beretningstyper er kun i begrænset omfang udviklede og udvikles således stadigt . Proces-
sen minder om den udvikling den finansielle regnskab gennemgik i de første årtier af det 20. århundrede. 
Tiden er altså ikke inde til at fastfryse nogen udvikling ved at belægge området med for megen regulering .
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De oplysninger, der fremgår af de supplerende beretninger, vil ofte være svære at måle eller kan slet ikke 
måles med finansielle måleenheder. Ligeledes findes kun i meget begrænset omfang almindeligt aner-
kendte retningslinier for udarbejdelse af sådanne beretninger .

Det skal dog bemærkes, at der for miljøregnskaberne, de grønne regnskaber, allerede findes regulering via 
miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelsen om grønne regnskaber (Miljøministeriets bekendtgørelse nr . 
975 af 13 . december 1995) . De grønne regnskaber er offentliggørelsesmæssigt knyttet op ad de virksom-
heder, de vedrører, men er som udgangspunkt ikke knyttet til de finansielle regnskaber. De beskriver ofte 
kun en del af en virksomhed i dette lovforslags forstand, da en listevirksomhed, som omhandlet i miljø-
beskyttelsesloven, trods betegnelsen oftest kun er en delmængde af den juridiske enhed . Det er dog hen-
sigtsmæssigt at kunne knytte et grønt regnskab til årsrapporten som en supplerende beretning for at 
undgå dobbeltrapportering . Disse regnskaber er en særlig rapportering om miljøbelastning, som også 
indeholder en række oplysninger til tilsynsbrug for offentlige myndigheder . I princippet forudsættes også 
lokalbefolkningen i de af virksomheden miljøbelastede områder at tilhøre brugergruppen .

Forslagets § 14 regulerer kun meget overordnet disse supplerende beretninger, der kan indgå som en del 
af årsrapporten . Indholdsmæssigt skal de hver for sig opfylde kravene til et retvisende billede for netop 
disse supplerende beretninger, hvad enten det er et grønt regnskab, et videnregnskab eller et etisk regn-
skab . Forslagets stk . 1, 1 . pkt ., bestemmer her, at beretningerne skal give et retvisende billede inden for 
rammerne af almindeligt anerkendte retningslinier . Det vil uden tvivl være svært for virksomhederne at 
bestemme kravene til et retvisende billede i perioden, indtil der er udviklet almindeligt anerkendte stan-
darder for udarbejdelse af de enkelte typer af beretninger . De almindeligt anerkendte standarder forven-
tes at udvikle sig i de kommende år . F .eks . for videnregnskaber er en begyndelse gjort med udarbejdelsen 
af Erhvervsfremmestyrelsens „Guideline for videnregnskaber“ fra november 2000 .

I forslagets 2 . pkt . henvises til forslagets § 12, stk . 3, om kvalitetskravene, ligesom der henvises til de 
grundlæggende forudsætninger i forslagets §13 . Det er klart, at kravet om pålidelighed ofte ikke kan tilgo-
deses på samme måde som ved indregning i et finansielt regnskab. De grundlæggende forudsætninger 
skal kun følges i det omfang, de kan anvendes på de pågældende supplerende beretningers oplysninger . 
Her må forholdets natur i hvert tilfælde bestemme, om den pågældende forudsætning kan og skal opfyl-
des . Nogle grundlæggende forudsætninger kan dog uden videre tages i anvendelse for supplerende beret-
ninger, f .eks . kravene om klarhed, fuldstændighed og væsentlighed samt neutralitet, konsistens og konti-
nuitet .

Efter forslagets stk . 2 skal virksomheden i de supplerende beretninger beskrive den anvendte „beretnings-
praksis“ . Virksomheden skal derfor på lige fod med den lovpligtige del af årsrapporten give de oplysninger 
om anvendte metoder m .v ., der er nødvendige til forståelse og tolkning af disse beretninger .
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Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 14, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »et retvisende billede« til: »en retvisende redegørelse« .

Lovbemærkninger
Som en konsekvens af forslaget om, at begrebet »retvisende redegørelse« fremover anvendes for ledel-
sesberetningen, foreslås det, at der anvendes samme begreb for supplerende beretninger i lovens § 14, jf . 
den foreslåede ændring til § 14, stk . 1 . Se bemærkninger til § 9, stk . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 15 . Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der altid skal begynde og slutte på en bestemt dato i året . 
Næste regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs balancedato .

Stk. 2. Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog 
højst 18 måneder .

Stk. 3. Ændres regnskabsåret, må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder . Omlægningsperi-
oden kan dog omfatte op til 18 måneder, hvis det er nødvendigt at ændre regnskabsår for at opnå samme 
regnskabsår i flere virksomheder i tilfælde af
1) etablering af koncernforhold,
2) etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed eller
3) fusion .

Anvendelse af den i 2 . pkt . anførte omlægningsperiode på op til 18 måneder forudsætter, at etablerin-
gen af det omhandlede forhold er sket inden for omlægningsperioden, medmindre det ikke har været mu-
ligt for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af forhold, som er ude af 
virksomhedens kontrol .

Stk. 4. Beslutning om omlægning af regnskabsår skal være truffet i så god tid, at anmeldelse herom 
kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det 
regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb . For statslige 
aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land, er fristen dog 4 måneder . Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1 . eller 2 . pkt ., næg-
tes registrering .

Stk. 5. Modervirksomheder og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomhederne har samme 
regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af 
modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 15 . Regnskabsåret skal omfatte 12 måneder, der altid skal begynde og slutte på en bestemt dato i året . 
Næste regnskabsår begynder dagen efter foregående regnskabsårs balancedato .

Stk. 2 . Første regnskabsperiode kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 12 måneder, dog 
højst 18 måneder .

Stk. 3 . Ændres regnskabsåret, må omlægningsperioden ikke overstige 12 måneder . Omlægningsperi-
oden kan dog omfatte op til 18 måneder, hvis det er nødvendigt at ændre regnskabsår for at opnå samme 
regnskabsår i flere virksomheder i tilfælde af
1) etablering af koncernforhold,
2) etablering af deltagelse i fælles ledelse over en anden virksomhed eller
3) fusion .

Stk. 4 . Modervirksomheder og dattervirksomheder skal sikre, at dattervirksomhederne har samme 
regnskabsår som modervirksomheden, medmindre det ikke er muligt på grund af forhold, som er ude af 
modervirksomhedens og dattervirksomhedens kontrol .

Lovbemærkninger
Forslaget indeholder reglerne for virksomhedens regnskabsår, herunder om længden af regnskabsperio-
den og mulighederne for omlægning . Reglerne er i store træk uændrede i forhold til gældende lovs § 3 .
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Stk . 1 kræver, at regnskabsåret skal omfatte 12 måneder . Hvornår på året 12 måneders perioden starter 
og slutter, bestemmes i princippet af virksomheden, som skal vælge den periode, der med baggrund i virk-
somhedens art og omfang bedst fører til et retvisende billede .

Stk . 2 giver ligesom gældende lovs § 3 mulighed for, at første regnskabsperiode kan være kortere eller 
længere end 12 måneder, dog ikke længere end 18 måneder . Denne grænse, der forekommer almindeligt 
i udlandet, er fastsat for at undgå, at virksomhederne udskyder regnskabsaflæggelsen længere tid end 
rimeligt på bekostning af regnskabsbrugeren .

Stk . 3 må ses i sammenhæng med forslagets § 13, stk . 2, som kun tillader omlægning af regnskabsår i sær-
lige tilfælde . Se bemærkningerne til § 13 . I disse tilfælde må omlægningsperioden ikke overstige 12 måne-
der, medmindre omlægningen er nødvendig for at opnå samme regnskabsår i tilfælde af etablering af kon-
cernforhold, etablering af fælles ledelse over en anden virksomhed — joint venture — eller fusion . I disse 
særlige tilfælde kan omlægningsperioden udgøre op til 18 måneder . Det er dog en forudsætning, at kon-
cernetableringen m .v ., har fundet sted i omlægningsperioden .

Det er ligesom efter gældende ret nødvendigt at afgrænse mulighederne for at benytte en 18 måneders 
omlægningsperiode for at undgå, at virksomheder omlægger regnskabsåret for at udskyde regnskabsaf-
læggelsen til skade for regnskabsbrugerne . På den anden side må det erkendes, at der i de nævnte undta-
gelsestilfælde ofte kan være et legitimt behov for en længere omlægningsperiode for at lette harmonise-
ringen af regnskabsår, f .eks . inden for en koncern, eller fordi udenlandske virksomheder er involveret .

Efter stk . 4 skal modervirksomheder — og dattervirksomheder — så vidt muligt sikre, at dattervirksomhe-
derne har samme regnskabsår som modervirksomheden . Denne regel må ses i sammenhæng med, at kon-
cernregnskabet kræver konsolidering af selskabernes årsregnskaber på én bestemt dato . Virksomhederne 
har derfor oftest en væsentlig egeninteresse i at harmonisere regnskabsårene i koncernen .

En modervirksomhed kan normalt gennemtvinge en harmonisering af regnskabsårene i alle koncernvirk-
somhederne . Den vil derfor ikke passivt kunne acceptere, at dattervirksomheders regnskabsperiode afvi-
ger fra modervirksomhedens, heller ikke selvom der er tale om udenlandske dattervirksomheder . I enkelte 
særlige tilfælde vil det dog ikke være muligt at opnå samme regnskabsår for alle virksomheder i en kon-
cern . Det gælder for eksempel, hvis en dattervirksomhed i udlandet er underlagt regler, som hindrer den i 
at følge den øvrige koncerns regnskabsår .

Efter forslagets § 24 skal sammenligningstal ændres, når regnskabsåret ændres .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 15, stk . 3, indsættes som 3 . pkt .:

»Anvendelse af den i 2 . pkt . anførte omlægningsperiode på op til 18 måneder forudsætter, at etableringen 
af det omhandlede forhold er sket inden for omlægningsperioden, medmindre det ikke har været muligt 
for virksomheden at ændre regnskabsåret inden for denne periode på grund af forhold, som er ude af virk-
somhedens kontrol .«
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Lovbemærkninger
Af lovmotiverne til den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 15, stk . 3, fremgår det, at den lange 
omlægningsperiode på op til 18 måneder er betinget af, at etablering af koncernforhold, deltagelse i fæl-
les ledelse eller fusion har fundet sted i omlægningsperioden .

Det foreslås, at dette anføres udtrykkeligt i lovteksten, samtidig med at der åbnes mulighed for, at den 
lange omlægningsperiode på op til 18 måneder også kan finde anvendelse i situationer, hvor etablering af 
koncernforhold mv . har fundet sted forud for omlægningsperioden, hvis det ikke har været muligt at 
omlægge regnskabsåret på et tidligere tidspunkt .

Bestemmelsen i stk . 3 skal således ses i sammenhæng med stk . 4, som efter forslagets § 1, nr . 11, bliver 
stk . 5 . Efter denne bestemmelse skal modervirksomheder og dattervirksomheder sikre, at dattervirksom-
hederne har samme regnskabsår som modervirksomheden . Det er derfor en forudsætning for at anvende 
den nye bestemmelse i stk . 3, 3 . pkt ., at det ikke har været muligt at omlægge regnskabsåret på et tidli-
gere tidspunkt . Dette kan f .eks . være tilfældet, hvis en virksomhed har været underlagt regler, som på 
daværende tidspunkt hindrede den i at ændre regnskabsår .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 15 indsættes efter stk . 3 som nyt stykke:

»Stk. 4 . Beslutning om omlægning af regnskabsår skal være truffet i så god tid, at anmeldelse herom 
kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter 
udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb . 
For statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder er fristen dog 4 måneder . Modtages anmeldel-
sen efter udløbet af fristen i 1 . eller 2 . pkt ., nægtes registrering .«

Stk . 4 bliver herefter stk . 5 .

Lovbemærkninger
Bestemmelser om fristen for at beslutte samt anmelde omlægning af regnskabsår til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen findes i dag i § 9, stk. 1, § 13, stk. 1, og § 15, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (nr. 72 
af 11 . februar 2002) . Det følger af de nævnte bestemmelser, at anmeldelse om omlægning af regnskabsår 
skal være modtaget i styrelsen senest samtidig med, at virksomhedens årsrapport skulle have været mod-
taget i styrelsen efter årsregnskabslovens § 138, stk . 1 . Disse bestemmelser i anmeldelsesbekendtgørel-
sen er i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens mangeårige praksis på området, og 
manglende heraf overholdelse medfører registreringsnægtelse .

Det har imidlertid vist sig, at nogle virksomheder ikke har været opmærksom på denne praksis og bestem-
melserne i anmeldelsesbekendtgørelsen . Det foreslås derfor, at der også i årsregnskabslovens § 15, stk . 4, 
indsættes en bestemmelse om fristen for at beslutte samt anmelde omlægning af regnskabsår til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen . Overskrides fristen, nægtes registrering, således som det allerede sker efter gæl-
dende bestemmelser og praksis .
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Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 15, stk . 4, 2 . pkt . ændres »børsnoterede virksomheder« til: »virksomheder, som har værdipapirer opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 15, stk . 4, 2 . pkt . er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe 
betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den 
seneste modernisering af direktiverne, for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .
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Gældende bestemmelse
§ 16 . Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro . 
Virksomheden kan dog vælge i stedet at anføre beløbene i en anden fremmed valuta, der er relevant for 
virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 16 . Indregning, måling og oplysninger i monetære enheder skal foretages i danske kroner eller i euro . 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ved bekendtgørelse tillade, at beløbene anføres i andre fremmede valu-
taer, der er relevante for virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern .

Lovbemærkninger
Forslagets § 16 betyder, at alle beløbsoplysninger skal gives i enten danske kroner eller i euro . Dette gæl-
der dog i sagens natur ikke oplysninger om f .eks . valutarisici, som kræver oplysninger i fremmed valuta . 
Bestemmelsen regulerer alene den grundlæggende valuta, som årsrapporten skal gives i (regnskabsvalu-
taen) .

Formålet med at begrænse virksomhedens valg af monetær måleenhed er at sikre regnskabsbrugers 
mulighed for fortsat at kunne sammenligne danske virksomheders årsrapporter. At tillade flere valutaer 
vil derfor i et vist omfang ske på bekostning af regnskabsbrugers behov for sammenligning af årsrappor-
ter med henblik på at sikre en effektiv ressourceallokering . Forslaget giver dog i overensstemmelse med 
gældende ret et valg mellem danske kroner og euro .

Bemyndigelsen i forslagets 2 . pkt . viderefører gældende lovs § 5 a, stk . 1, 2 . og 3 . pkt . Denne bemyndi-
gelse forudsættes efter lovmotiverne til lovændringen (Europakken) i december 1998 kun at blive anvendt 
overfor valutaer, der har tilnærmelsesvist det samme fastkursspænd til euro, som er aftalt for danske kro-
ner, for tiden +/2,25 % . For tiden ses ingen fremmede valutaer at opfylde denne målsætning .

Bestemmelsen i gældende lovs § 5 a, stk . 2, hvorefter der ikke kræves en særlig begrundelse for at kunne 
skifte til euro den første gang, virksomheden gør dette, er overført til ikrafttrædelsesbestemmelserne, jf . 
forslagets § 167 . Bestemmelsen er et led i Europakkens almindelige bestræbelser for at gøre det lettere at 
overgå til euro . Bestemmelsen skal ses i lyset af bogføringslovens § 7, stk . 4 og 5, hvorefter en virksom-
hed kan vælge danske kroner, euro eller en relevant fremmed valuta som bogføringsvaluta . Denne behø-
ver ikke at være identisk med regnskabsvalutaen, men det kan være ganske praktisk .

Forslaget gentager ikke bestemmelsen i gældende lovs § 5 a, hvorefter en virksomhed har mulighed for at 
supplere sine monetære oplysninger med opgørelser i andre fremmede valutaer, f .eks . US-dollars . Da det 
er meningen ikke længere at indskrænke muligheden til at omfatte simpel „oversættelse“, men også tillade 
anvendelse af omregning, er det overflødigt at give en sådan mulighed, der må antages også at bestå uden 
udtrykkelig bestemmelse herom . Det hænger også sammen med, at forslaget indeholder bestemmelser 
om omregning af fremmed valuta til danske kroner eller euro .
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Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 16, 2 . pkt ., affattes således:

»Virksomheden kan dog vælge i stedet at anføre beløbene i en anden fremmed valuta, der er relevant for 
virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 16, 1. pkt., skal årsrapporten aflægges i danske 
kroner eller i euro . Efter 2 . pkt . kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dog ved bekendtgørelse tillade virk-
somhederne at anvende anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden henholdsvis virksomhe-
dens koncern . Styrelsen har imidlertid ikke udnyttet denne bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse .

Bogføringslovens § 7, stk . 4, giver virksomhederne større frihed med hensyn til valg af bogføringsvaluta . 
Således kan relevant fremmed valuta anvendes i bogføringen, hvis der altid sikres mulighed for at finde 
transaktionsdagens kurs m .v ., som gør det muligt til enhver tid at omregne til danske kroner .

I lighed hermed foreslås det, at der i årsregnskabsloven indføres direkte hjemmel til, at virksomhederne 
kan vælge en anden rapporteringsvaluta end danske kroner eller euro, dvs . at anføre beløbene i årsrap-
porten i en anden fremmed valuta, der er relevant for virksomheden henholdsvis virksomhedens koncern . 
Med forslaget sikres der sammenhæng med bogføringsloven . Hertil kommer, at forslaget vil give danske 
virksomheder større frihed ved aflæggelsen af årsrapporten.

Som relevant valuta anses den valuta, selskabets registreringer foretages i, dvs . den såkaldte målevaluta . 
Ved fastlæggelse af den mest relevante valuta forudsættes det, at virksomheden fortolker dette i overens-
stemmelse med de internationale standarder og kriterierne heri . Af Fortolkningsbidrag SIC–19, som er et 
fortolkningsbidrag til den internationale regnskabsstandard IAS 21, fremgår det, at målevalutaen skal give 
information om virksomheden, der er nyttig og afspejler den økonomiske realitet bag begivenheder og for-
hold, som er relevante for virksomheden . Endvidere fremgår det, at hvis en bestemt valuta anvendes i 
væsentligt omfang eller har en væsentlig virkning på virksomheden, kan det være hensigtsmæssigt at 
anvende denne valuta som målevaluta . Blandt forhold, der indikerer en bestemt valutas væsentlighed, kan 
nævnes, at indkøb hovedsagelig er finansieret i den bestemte valuta, at indbetalinger fra driftsaktiviteter 
normalt er i samme valuta, at salgspriser angives og betales i valutaen, der hovedsagelig fastlægges under 
henvisning til valutalandets markedskræfter, og at omkostninger til løn, materialer mm . angives og beta-
les i selvsamme valuta .

Forslaget indebærer således, at danske virksomheder, der opererer uden for Danmarks grænser eller 
inden for brancher, hvor afregning foregår i fremmed valuta, vil kunne nøjes med at aflægge en årsrapport 
i den valuta, som er mest relevant for virksomheden og regnskabsbrugerne . Som eksempler herpå kan der 
navnlig peges på rederier, luftfartsselskaber, olieraffinaderier og lignende virksomheder. I dag er disse 
virksomheder ofte nødt til at aflægge to årsrapporter i hver sin valuta. Samtidig indebærer forslaget, at 
årsrapporten i relevant fremmed valuta vil kunne blive mere retvisende, da tilfældige udsving mellem gæl-
dende rapporteringsvaluta (danske kroner eller euro) og den valuta, virksomheden opererer, måler og 
bogfører i, ikke vil påvirke årsrapporten . Dette skyldes, at disse virksomheder ofte afholder omkostninger 
og opnår  indtægter  i udenlandsk valuta, hvor valutaen samtidig finder anvendelse ved virksomhedens 
måling og registrering af transaktionerne .
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Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget i § 1, nr . 17, vedrørende ændring af § 53 . Af hensyn til 
regnskabsbrugerne foreslås det, at de virksomheder, der vælger at anvende en anden rapporterings valuta 
end danske kroner eller euro, skal anføre kursen på den anvendte valuta pr . balancedagen i både indevæ-
rende og foregående regnskabsår i forhold til danske kroner .
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Kapitel 4 
Rækkefølge m .v . af årsrapportens bestanddele

Gældende bestemmelse
§ 17 . Årsrapporten skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele, jf . §§ 18, 22, 78 
og 102, samt tilsvarende bestanddele for koncernregnskaber . Redegørelsen for anvendt regnskabsprak-
sis placeres samlet eller opdeles og medtages i de relevante noter på en systematisk og konsekvent måde . 

Stk. 2. Ledelsesberetningen for modervirksomheden og koncernen kan sammendrages, hvis de oplys-
ninger, der er forskellige for modervirksomheden og koncernen, fremgår hver for sig af den samlede be-
retning .

Stk. 3. Supplerende beretninger, der knyttes til årsrapporten, skal placeres særskilt i denne efter de 
lovpligtige bestanddele .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 17 . Årsrapporten skal indeholde de for hver regnskabsklasse foreskrevne bestanddele, jf . §§ 18, 22, 78 
og 102, samt tilsvarende bestanddele for koncernregnskaber . Redegørelsen for anvendt regnskabsprak-
sis skal placeres samlet . Opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen kan placeres som en regnskabsop-
stilling eller under noterne .

Stk. 2 . Ledelsesberetningen for modervirksomheden og koncernen kan sammendrages, hvis de oplys-
ninger, der er forskellige for modervirksomheden og koncernen, fremgår hver for sig af den samlede beret-
ning .

Stk. 3 . Supplerende beretninger, der knyttes til årsrapporten, skal placeres særskilt i denne efter de 
lovpligtige bestanddele .

Lovbemærkninger
Forslagets stk . 1 fastsætter visse begrænsede rækkefølgekrav til årsrapportens bestanddele . Formålet er 
at øge årsrapportens overskuelighed . Det betyder, at virksomhederne fremover skal samle beskrivelsen af 
anvendt regnskabspraksis i et samlet afsnit . Et krav om placering foran regnskabsopstillingerne gælder for 
børsnoterede selskaber i henhold til børsreglerne og følges i øvrigt af størsteparten af de øvrige virksom-
heder, men er ikke medtaget som et krav i forslaget . Endvidere markeres, at opgørelse over egenkapita-
lens poster kan være enten en opstilling eller en note . Herved tilgodeses de virksomheder, der vil følge den 
internationale tendens hen imod at gøre kapitalopgørelsen til en slags sekundær resultatopgørelse og 
eventuelt endda at kombinere den med denne (totalindkomstmodellen) . En sammenblanding er dog ikke 
tilladt efter lovforslaget .

Stk . 2 viderefører det eksisterende krav om, at en modervirksomheds ledelsesberetning også skal inde-
holde oplysninger om koncernen, dog således at det fremover alene er en mulighed . I modsætning til i dag 
(gældende lovs § 56, stk . 7), kan virksomheden derfor selv vælge, om der skal laves to separate beretnin-
ger eller én samlet .

For at undgå forvirring om, hvad der er den lovpligtige del, og hvad der er den frivillige del, bestemmes i 
stk . 3, at de supplerende beretninger, der — frivilligt — medtages i en årsrapport, skal holdes for sig og ikke 
blandes med de lovpligtige dele . Det bestemmes desuden, at de frivillige dele placeres til sidst i årsrappor-
ten for netop at tydeliggøre forskellen .



106 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 17, stk . 1, 2 . pkt ., affattes således:

»Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis placeres samlet eller opdeles og medtages i de relevante 
noter på en systematisk og konsekvent måde .«

Lovbemærkninger
Efter § 17, stk . 1, 2 . pkt ., skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis placeres i et samlet afsnit i års-
regnskabet .

I visse tilfælde kan det give et bedre overblik, hvis redegørelsen for anvendt regnskabspraksis ikke place-
res samlet, men i stedet opdeles tematisk, og dele heraf medtages i de relevante noter . Hverken regnskabs-
direktivet eller IFRS stiller krav om, at redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal placeres samlet .

En stor del af de danske børsnoterede virksomheder, som anvender IFRS, foretager en opdeling af rede-
gørelsen for anvendt regnskabspraksis, da virksomhederne skønner, at det giver en bedre præsentation 
for regnskabsbrugeren . Samme tendens ses også hos udenlandske virksomheder, hvor en opdeling vinder 
større tilslutning. En sådan opdeling er således tilladt, når der aflægges årsrapport efter IFRS, men ikke 
efter årsregnskabsloven .

En række virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, har på tilsvarende vis udtrykt 
ønske om at få mulighed for at opdele redegørelsen for anvendt regnskabspraksis og derved anvende 
samme praksis som de børsnoterede virksomheder og følge den internationale udvikling .

Det foreslås derfor, at § 17, stk . 1, 2 . pkt ., affattes på ny . Ifølge forslaget vil virksomhederne få mulighed 
for at opdele og medtage redegørelsen for anvendt regnskabspraksis i de relevante noter på en systema-
tisk og konsekvent måde . Det indebærer, at redegørelsen for anvendt regnskabspraksis enten kan gives i 
et samlet afsnit eller opsplittes, så forskellige dele heraf medtages i de relevante noter, hvis opdelingen 
bidrager til en forbedret præsentation . Hvis der foretages en opdeling, vil kravet om systematisk og kon-
sekvent opdeling medføre, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis medtages i den note, som beskri-
ver regnskabsposten . F .eks . vil beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis for materielle anlægsaktiver 
skulle medtages i den note, som er krævet efter § 88, og som beskriver til- og afgange m .v . på anlægsak-
tiver .

De dele af redegørelsen, der måtte indeholde en generel beskrivelse af regnskabspraksis, og som derfor 
ikke kan knyttes til en specifik regnskabspost eller note, skal fortsat placeres samlet i et særligt afsnit om 
anvendt regnskabspraksis .

Med forslaget indføres en ny valgmulighed, som kan anvendes af alle de virksomheder, der er omfattet af 
loven . Af hensyn til at bibeholde en simpel løsning i Erhvervsstyrelsen til indberetning af årsrapporter for 
virksomheder i regnskabsklasse B vil den foreslåede valgmulighed om opdeling af redegørelsen for 
anvendt regnskabspraksis ikke være tilgængelig i Regnskab Basis . Valgmuligheden vil således alene være 
tilgængelig i indberetningsløsningerne Regnskab Special og System til system .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 17, stk . 1, 3 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i § 17, stk . 1, 3 . pkt ., giver mulighed for, at opgørelsen over bevægelser på 
egenkapitalen kan placeres som en regnskabsopstilling eller under noterne til årsregnskabet .

Ved lov nr . 738 af den 1 . juni 2015 blev den dagældende § 56 ophævet, og der blev indsat en ny § 86 a . 
Efter § 56 skulle virksomheder omfattet af regnskabsklasse B udarbejde en opgørelse over bevægelserne 
på egenkapitalen, og opgørelsen skulle placeres i en note til årsregnskabet . Med indsættelsen af § 86 a 
blev kravet om noteoplysning erstattet af et krav om - som et selvstændigt element i årsregnskabet - at 
udarbejde en egenkapitalopgørelse . Kravet er alene gældende for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C og D . Der burde som konsekvens af ophævelsen af § 56 være foretaget en tilpasning af § 17, 
stk . 1, 3 . pkt .

Det foreslås, at adgangen i § 17, stk . 1, 3 . pkt ., til enten at placere opgørelsen over bevægelser på egen-
kapitalen som en regnskabsopstilling eller i noterne ophæves . Herefter vil en egenkapitalopgørelse - hvad 
enten den udarbejdes frivilligt eller der er pligt til udarbejdelse heraf - altid været et selvstændigt element 
i årsregnskabet .

Forslaget er en kodificering af allerede eksisterende praksis, hvorefter virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, der frivilligt udarbejder en egenkapitalopgørelse, systematisk og konsekvent skal følge reg-
lerne herfor for en højere regnskabsklasse, jf . årsregnskabslovens § 7, stk . 6 . Egenkapitalopgørelsen 
udgør således et selvstændigt element i årsregnskabet og er ikke en noteoplysning .
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Afsnit II  
Regnskabsklasse A

Kapitel 5 
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 18 . En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i det mindste ud-
arbejde en årsrapport bestående af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder re-
degørelse for anvendt regnskabspraksis . Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller er-
klæring til årsrapporten, skal påtegningen henholdsvis erklæringen indgå i denne . Reglerne i §§ 11-17 fin-
der anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 18 . En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i det mindste udar-
bejde en årsrapport bestående af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter, herunder rede-
gørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen . Hvis en statsauto-
riseret eller registreret revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påteg-
ningen henholdsvis erklæringen indgå i denne . Reglerne i §§ 11-17 finder anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslagets afsnit II omhandler byggeklodsmodellens nederste regnskabsklasse: Regnskabsklasse A . Denne 
omfatter virksomheder uden begrænset ansvar samt meget små virksomheder med begrænset ansvar, 
som omfattes af § 3 eller § 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .

De grundlæggende regler og placeringskrav i forslagets §§ 11-17 gælder for disse virksomheder, men de 
implementeres kun ved de få regler i §§ 18-21 . Disse regler svarer reelt til reglerne for bogføringspligtiges 
årsregnskaber efter § 2, stk . 2-8, i bekendtgørelse nr . 518 af 25 . juni 1999, der har videreført bestemmel-
serne i den tidligere bogføringsbekendtgørelses kapitel 2 .

Efter forslagets § 3, stk . 2, og § 4 er det op til virksomhederne, der skal følge regnskabsklasse A, selv at 
afgøre, om de vil aflægge årsrapporter i lovforslagets forstand. Vælger en virksomhed ikke at udarbejde 
årsrapport efter loven, vil det almindeligvis betyde, at der alligevel skal udarbejdes et regnskab, muligvis 
blot efter skattemæssige principper for at kunne opfylde pligterne efter skattekontrolloven og mindste-
kravsbekendtgørelsen m .v . Regnskabet kan hér give et helt anderledes udsagn end driftsøkonomiske regn-
skaber . Der kan også være tale om opgørelser til helt andre formål . Er regnskaber og opgørelser udeluk-
kende bestemt til eget brug, må de ikke kunne skabe usikkerhed om, hvorvidt der er tale om en årsrapport 
efter denne lov . Se her forslagets § 2, stk . 3 og 4, og bemærkningerne hertil .

Det fremgår forudsætningsvis af forslagets sidste punktum, sammenholdt med § 135, at årsrapporter for 
virksomheder i regnskabsklasse A ikke skal — men naturligvis frivilligt kan — revideres . Det er i øvrigt i disse 
virksomheder ikke ualmindeligt, at det aftales, at revisor „gennemgår“ årsregnskabet, hvorved forstås, at 
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det efterses for korrekt opstilling og indregning m .v ., men ikke således at der foretages en revision som 
sådan . I sådanne tilfælde skal revisor udarbejde og underskrive en erklæring om sit arbejde . Er årsrappor-
ten gennemgået eller revideret, skal revisors erklæring eller påtegning inkluderes i årsrapporten . FSR’s 
Revisionsvejledning nr . 2 indeholder vejledende retningslinier for gennemgang af regnskaber . Begge 
erklæringer er reguleret i erklæringsbekendtgørelsen .

Virksomhederne i regnskabsklasse A skal efter forslagets § 18 udarbejde et årsregnskab bestående af en 
ledelsespåtegning, balance og resultatopgørelse suppleret af en redegørelse for anvendt regnskabsprak-
sis, en opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen samt enkelte noter . Der kræves hverken penge-
strømsopgørelse, koncernregnskab eller ledelsesberetning . I overensstemmelse med byggeklodsmodel-
len omtales kun de dele, der er obligatoriske, således at disse virksomheder kan henholde sig alene til de 
almindelige bestemmelser i kapitel 3 og 4 og til de mere konkrete bestemmelser i kapitel 5 .

Mindstekravene til disse virksomheder sættes ikke højt . Erfaringen viser imidlertid, at mange af virksom-
hederne i regnskabsklasse A, når de alligevel udarbejder årsregnskaber, anvender regler svarende til regn-
skabsklasse B, eventuelt med visse frihedsgrader . Forslaget hindrer dem ikke i dette, snarere tværtimod, 
da modellen tillader, at virksomhederne altid kan anvende reglerne i en højere regnskabsklasse, når bare 
det sker systematisk og konsekvent, jf . forslagets § 7, stk . 5 . Virksomheder, der kunne have nøjes med at 
følge regnskabsklasse A, men som anvender regler fra højere klasser, typisk klasse B, skal ikke nødvendig-
vis anvende alle reglerne i klasse B, men skal anvende de ønskede regler systematisk og konsekvent . Det 
betyder, at de skal anvende den ønskede regel i sin helhed — tage det onde med det gode — ved at skulle 
give de oplysninger, der affødes af at anvende en bestemt metode, og ved at opfylde kravet om konsistens 
ved at anvende den samme metode på alle de poster, for hvilke metoden er relevant . Opskrives beløb inden 
for en metode i B, skal eventuelle bindingskrav også følges, hvis de er relevante for den pågældende virk-
somhedstype .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Ændringsforslaget præciserer, at de nævnte regler (§§ 11-17) også finder anvendelse på virksomheder, 
der anvender reglerne i regnskabsklasse A .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 18, 1 . pkt ., udgår »og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 18, 1 . pkt ., fastsætter, hvilke bestanddele årsrappor-
ten skal indeholde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, f .eks . personligt ejede virksomheder 
med personlig hæftelse . Sådanne virksomheder har ikke pligt til at udarbejde årsrapport efter årsregn-
skabsloven, men skal følge reglerne for regnskabsklasse A, hvis de frivilligt udarbejder en årsrapport, som 
ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, jf . § 3, stk . 2 .

Det foreslås, at kravet i § 18, 1 . pkt ., om, at årsrapporten skal indeholde en opgørelse over bevægelserne 
i egenkapitalen, ophæves for disse virksomheder . Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagets § 1, 
nr . 17, der forenkler kravene i § 56 til egenkapitalopgørelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
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B (små virksomheder), som har pligt til at aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven. Kravet foreslås dog 
som nævnt helt ophævet for virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse A, da kravene til disse virk-
somheder bør være mindre byrdefulde end kravene til virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, idet 
der er tale om frivilligt udarbejdede årsrapporter, som ikke skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen til offentliggørelse .

Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
I § 18, stk . 1, indsættes efter »ledelsespåtegning«: », jf . dog stk . 2« . I § 18 indsættes som stk . 2:

»Stk. 2 . § 102, stk . 3 og 4, gælder tilsvarende for børsnoterede virksomheder, der frivilligt aflægger 
årsrapporter, som ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring er en konsekvens af ændringen i lovens § 102, stk . 3 og 4, jf . forslagets § 5, nr . 6 .

Den gældende bestemmelse i § 18 indeholder krav til virksomheder, der aflægger årsrapporter i regn-
skabsklasse A . Det foreslås at indsætte en bestemmelse i § 18, stk . 2, hvorefter børsnoterede virksomhe-
der, der frivilligt aflægger årsrapporter i regnskabsklasse A, vil være omfattede af reglerne i de foreslåede 
§ 102, stk . 3 og 4 . Der henvises til bemærkningerne til disse bestemmelser .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 18 udgår i stk . 1, udgår i stk . 1, 1 . pkt ., », jf . dog stk . 2« og stk . 2 ophæves .

Lovbemærkninger
§ 18, stk. 2, foreslås ophævet, idet bestemmelsen foreslås flyttet til § 9, stk. 2. Herefter fremgår alle krav 
til ledelsespåtegningen af § 9 . Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr . 6-9, vedrørende ændringerne 
til § 9 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 18, 2 . pkt ., ændres »statsautoriseret eller registreret« til: »godkendt« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 18, 2 . pkt ., skal ses i sammenhæng med den foreslåede 
ændring af § 135 a, stk . 1, 1 . pkt . Forslaget fastslår, at de revisorer, der efter årsregnskabslovens § 135 a 
kan revidere årsog koncernregnskaber eller afgive andre erklæringer i relation til årsrapporten, omfatter 
alle revisorer, der er godkendt hertil efter revisorloven .

Klassifikation og opstilling

Gældende bestemmelse
§ 19 . Virksomheden skal medtage de aktiver og forpligtelser, der skal indregnes for regnskabsklassen, 
samt egenkapitalen i en åbningsbalance pr . tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter . Hvor intet 
andet er bestemt i lovgivningen, anses virksomhedens aktiviteter for påbegyndt på tidspunktet for stiftel-
sen eller det tidligere tidspunkt, hvor en erhvervsmæssig aktivitet skal henregnes til virksomheden .

Stk. 2. Aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen skal måles efter enten overtagelsesmetoden eller 
sammenlægningsmetoden, jf . §§ 122 og 123 . Den valgte metode skal anvendes systematisk og konse-
kvent for alle aktiver og forpligtelser .

Stk. 3. Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes om-
fang . Balancen skal i det mindste vise de i bilag 2, skema 1, opregnede, relevante hovedposter og romer-
talsposter . Opstillingerne skal i øvrigt vise de poster, der er nødvendige for at vise virksomhedsdeltager-
nes indskud og andel i overskud eller underskud .

Stk. 4. Indregner en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, aktiver og forpligtel-
ser samt indtægter og omkostninger, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse klassifi-
ceres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgø-
relse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 19 . Virksomheden skal medtage de aktiver og forpligtelser, der skal indregnes for regnskabsklassen, 
samt egenkapitalen i en åbningsbalance pr . tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter . Hvor intet 
andet er bestemt i lovgivningen, anses virksomhedens aktiviteter for påbegyndt på tidspunktet for stiftel-
sen eller det tidligere tidspunkt, hvor en erhvervsmæssig aktivitet skal henregnes til virksomheden .

Stk. 2 . Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes omfang . 
Balancen skal i det mindste vise de i bilag 2, skema 1, opregnede, relevante hovedposter og romertalspo-
ster . Opstillingerne skal i øvrigt vise de poster, der er nødvendige for at vise virksomhedsdeltagernes ind-
skud og andel i overskud eller underskud .

Stk. 3 . Indregnede forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal klassificeres såle-
des, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgørelse .

Lovbemærkninger
Bekendtgørelse nr . 518 af 25 . juni 1999 indeholder i § 2, stk . 1, en bestemmelse om åbningsbalancen, der 
er videreført fra den tidligere bogføringsbekendtgørelses § 14, stk . 1 . Forslagets stk . 1, 1 . pkt ., viderefø-
rer denne bestemmelse . Det præciseres, at virksomheden i balancen skal medtage de aktiver og forplig-
telser, der kan indregnes for denne regnskabsklasse, dvs . klasse A, altså efter forslagets § 20 . Der er for 
virksomheder i denne klasse ikke krav om samme detaljerethed som for klasse B, jf . forslagets § 19, stk . 2 .

Stk . 1, 2 . pkt ., supplerer med en tydeliggørelse af, hvornår en virksomhed anses for at have påbegyndt sine 
aktiviteter . Her bestemmes i overensstemmelse med forslaget til lovudkast i Betænkning nr . 1140 om Revi-
sion af bogføringslovgivningen (august 1988) og bemærkningerne hertil i betænkningens side 151, at akti-
viteterne anses for påbegyndt på tidspunktet for en virksomheds stiftelse eller det tidspunkt forud herfor, 
hvor en erhvervsmæssig aktivitet henregnes til virksomheden . Dette er i overensstemmelse med praksis, 
f .eks . i forbindelse med stiftelse af selskab med overtagelse af bestående personlig virksomhed, hvor 



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 111 

Klassifikation og opstilling

Gældende bestemmelse
§ 19 . Virksomheden skal medtage de aktiver og forpligtelser, der skal indregnes for regnskabsklassen, 
samt egenkapitalen i en åbningsbalance pr . tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter . Hvor intet 
andet er bestemt i lovgivningen, anses virksomhedens aktiviteter for påbegyndt på tidspunktet for stiftel-
sen eller det tidligere tidspunkt, hvor en erhvervsmæssig aktivitet skal henregnes til virksomheden .

Stk. 2. Aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen skal måles efter enten overtagelsesmetoden eller 
sammenlægningsmetoden, jf . §§ 122 og 123 . Den valgte metode skal anvendes systematisk og konse-
kvent for alle aktiver og forpligtelser .

Stk. 3. Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes om-
fang . Balancen skal i det mindste vise de i bilag 2, skema 1, opregnede, relevante hovedposter og romer-
talsposter . Opstillingerne skal i øvrigt vise de poster, der er nødvendige for at vise virksomhedsdeltager-
nes indskud og andel i overskud eller underskud .

Stk. 4. Indregner en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, aktiver og forpligtel-
ser samt indtægter og omkostninger, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse klassifi-
ceres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgø-
relse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 19 . Virksomheden skal medtage de aktiver og forpligtelser, der skal indregnes for regnskabsklassen, 
samt egenkapitalen i en åbningsbalance pr . tidspunktet for påbegyndelsen af dens aktiviteter . Hvor intet 
andet er bestemt i lovgivningen, anses virksomhedens aktiviteter for påbegyndt på tidspunktet for stiftel-
sen eller det tidligere tidspunkt, hvor en erhvervsmæssig aktivitet skal henregnes til virksomheden .

Stk. 2 . Posterne i resultatopgørelsen skal klassificeres efter virksomhedens art og aktiviteternes omfang . 
Balancen skal i det mindste vise de i bilag 2, skema 1, opregnede, relevante hovedposter og romertalspo-
ster . Opstillingerne skal i øvrigt vise de poster, der er nødvendige for at vise virksomhedsdeltagernes ind-
skud og andel i overskud eller underskud .

Stk. 3 . Indregnede forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal klassificeres såle-
des, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgørelse .

Lovbemærkninger
Bekendtgørelse nr . 518 af 25 . juni 1999 indeholder i § 2, stk . 1, en bestemmelse om åbningsbalancen, der 
er videreført fra den tidligere bogføringsbekendtgørelses § 14, stk . 1 . Forslagets stk . 1, 1 . pkt ., viderefø-
rer denne bestemmelse . Det præciseres, at virksomheden i balancen skal medtage de aktiver og forplig-
telser, der kan indregnes for denne regnskabsklasse, dvs . klasse A, altså efter forslagets § 20 . Der er for 
virksomheder i denne klasse ikke krav om samme detaljerethed som for klasse B, jf . forslagets § 19, stk . 2 .

Stk . 1, 2 . pkt ., supplerer med en tydeliggørelse af, hvornår en virksomhed anses for at have påbegyndt sine 
aktiviteter . Her bestemmes i overensstemmelse med forslaget til lovudkast i Betænkning nr . 1140 om Revi-
sion af bogføringslovgivningen (august 1988) og bemærkningerne hertil i betænkningens side 151, at akti-
viteterne anses for påbegyndt på tidspunktet for en virksomheds stiftelse eller det tidspunkt forud herfor, 
hvor en erhvervsmæssig aktivitet henregnes til virksomheden . Dette er i overensstemmelse med praksis, 
f .eks . i forbindelse med stiftelse af selskab med overtagelse af bestående personlig virksomhed, hvor 
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åbningsbalancen typisk lægges pr . tidspunktet for den overtagne virksomheds balance ultimo, der kan 
ligge bagud i tid i forhold til den formelle stiftelsesdato . Dette er også anerkendt i skattepraksis, der dog 
sætter tidsmæssige begrænsninger herfor . Hvor der ikke foreligger en sådan situation, vil der, hvis f .eks . 
anparter tegnes pr . stiftelsesdatoen, opstå en fordring på de tegnende stiftere, der her bliver virksomhe-
dens første transaktion . Dette gælder ikke nødvendigvis for aktieselskaber, der stiftes i to tempi: udarbej-
delse af stiftelsesoverenskomst efterfulgt af stiftende generalforsamling på et senere tidspunkt, men her 
kan der på generalforsamlingen blive henregnet forpligtelser m .v . til selskabet med virkning fra stiftelsen 
eller tidligere. I de fleste situationer vil situationen for aktieselskaber, hvis stiftelsesproces ikke er opdelt, 
dog stemme overens med den for anpartsselskaber . Forslaget tillader ikke at henskyde påbegyndelsesda-
gen til efter stiftelsesdagen, fra hvilken der vil være opstået behov for at kontere indskud på selskabskapi-
talen .

Reglerne om bogføringspligtiges årsregnskab i gældende bekendtgørelse nr . 518 af 25 . juni 1999 foreskri-
ver ikke skemaer for balance og resultatopgørelser . De sætter dog en række krav til, hvilke poster, der skal 
medtages . Stk . 2 viderefører disse regler, dog således at de suppleres af enkelte yderligere mindstekrav .

Stk. 2, 1. pkt., kræver her, at virksomheden klassificerer resultatopgørelsen efter, hvad der passer til virk-
somhedens art og aktiviteternes omfang . Dette svarer også til gældende ret . 2 . pkt . kræver vedrørende 
balancen, at virksomheden skal anvende de i forslagets bilag 2, skema 1 og 2, fastsatte skemaers hoved-
poster og romertalsposter . Dette er reelt ingen skærpelse i forhold til ovennævnte bekendtgørelse, der i 
realiteten kræver poster med samme  indhold. Der stilles  ikke krav  til yderligere specificering, men en 
sådan vil formentligt forekomme i de fleste tilfælde i praksis.

Desuden kræves det i stykkets 3 . pkt ., at virksomhedsdeltagernes indskud og andel i overskud eller under-
skud skal fremgå af opstillingerne . Er der tale om en virksomhed uden begrænset hæftelse, f .eks . en 
enkeltmandsvirksomhed, et interessent- eller kommanditselskab, kan der i egenkapitalen være behov for 
at udsondre kapitalkonto fra privatkonti . I kommanditselskaber er der også behov for at skelne mellem 
konti for komplementarer og for kommanditister . Oplysninger om bevægelserne kan fremgå af opgørelsen 
over bevægelser på egenkapitalen . Desuden skal uddelinger (udbytte, dividende og lignende) og udlodnin-
ger (f .eks . tilbagebetaling af indskud) fremgå .

I virksomhedsformer med begrænset ansvar er der et behov for særlig markering af overskudsuddelinger . 
I andelsselskaber kan der på grund af forskellig praksis være et problem med hensyn til at sondre mellem 
efterbetalinger i salgsforeninger og tilbagebetalinger i indkøbsforeninger fra overskudsuddeling til andel-
shaverne. Her kan også være særlig klassificering af renter af egenkapital, typisk særlige indskud i andel-
svirksomheder . På basis af en anbefaling fra Regnskabsrådet kræver forslaget spørgsmålet om efterbeta-
linger m .v . belyst ved noteoplysninger . Dette krav er dog først udtrykkeligt anført i B-klassen, nærmere 
betegnet i §§ 53 og 62 .

Forslaget forudsætter, at virksomheder med begrænset hæftelse, f .eks . aktieselskaber samt erhvervsdri-
vende fonde, som udgangspunkt altid indregner aktiver og forpligtelser, uanset om de er erhvervsmæs-
sige eller ej . Men dette gælder ikke for private enkeltmandsvirksomheder eller personselskaber, f .eks . et 
interessentskab, se forslagets § 20, stk . 2 . Forslagets stk . 3 bestemmer for alle virksomheder, at indreg-
nede ikke-erhvervsmæssige forhold skal klassificeres således, at de klart kan skelnes fra de erhvervsmæs-
sige .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 19 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen skal måles efter enten overtagelsesmetoden eller 
sammenlægningsmetoden, jf . §§ 122 og 123 . Den valgte metode skal anvendes systematisk og konse-
kvent for alle aktiver og forpligtelser .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 3 og 4 .

Lovbemærkninger
Årsregnskabsloven indeholder ikke specifikke regler for indregning og måling af aktiver og forpligtelser i 
åbningsbalancen for en nyetableret virksomhed . Udgangspunktet er derfor, at lovens almindelige bestem-
melser om kostpris for identificerbare aktiver og forpligtelser finder anvendelse.

I praksis er der imidlertid opstået spørgsmål om, hvordan kostprisen skal opgøres, når der indskydes en 
bestående virksomhed i en anden virksomhed . Dette er f .eks . tilfældet, når en personlig virksomhed skal 
omdannes til et kapitalselskab (for eksempel et aktieeller anpartsselskab) . Her indskydes den personlige 
virksomheds aktiver og forpligtelser i aktieeller anpartsselskabet .

Her har praksis ved stiftelser af virksomheder været, at aktiver og forpligtelser i åbningsbalancen enten 
indregnes og måles efter overtagelsesmetoden (til dagsværdier), jf . årsregnskabslovens § 122, eller efter 
sammenlægningsmetoden (til bogførte værdier), jf . § 123 . Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse 
i årsregnskabslovens § 19 som et nyt stk . 2, der præciserer, at virksomheden skal vælge én af disse to 
metoder ved første indregning i åbningsbalancen .

Herefter vil det fremgå klart, at der frit kan vælges mellem disse to metoder . Samtidig præciseres det, at 
den valgte metode skal anvendes systematisk og konsekvent . Dette betyder, at det ikke er muligt at måle 
nogle aktiver til bogførte værdier, mens andre måles til dagsværdier . En sådan blandet model er også i strid 
med det generelle krav om konsistens i årsregnskabslovens § 13, stk . 1, nr . 7 .

Den foreslåede § 19, stk . 2, giver noget større valgmuligheder end de tilsvarende regler i IFRS . Efter den 
foreslåede bestemmelse kan det nystiftede kapitalselskab således anses som overtagende part, og der kan 
derfor altid ske omvurdering af aktiver og forpligtelser til dagsværdi efter overtagelsesmetoden .

Overtagelsesmetoden skal anvendes efter IFRS, når en aktivitet overdrages, men efter IFRS kan den 
nystiftede virksomhed ofte ikke anses for at være den overtagende part, hvorfor aktiver og forpligtelser i 
den bestående virksomhed ikke kan omvurderes til dagsværdi .

IFRS indeholder dog ingen specifikke regler i forhold til den situation, hvor samme part kontrollerer både 
den virksomhed, som bliver indskudt, og den modtagende virksomhed . Her accepteres det i praksis efter 
IFRS, at enten overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden anvendes. Ved langt de fleste stiftel-
ser ved indskud af en bestående virksomhed vil samme part (person) både kontrollere den virksomhed, 
som indskydes, og det nye kapitalselskab .
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Ved anvendelse af dagsværdier skal lovens almindelige regler for beregning af dagsværdi i § 37, stk . 1, 
2 .-5 . pkt ., anvendes .

Der knytter sig særlige problemstillinger til opgørelsen af dagsværdien på virksomhedens forpligtelser . 
Årsagen er, at det kan være endog meget svært at beregne værdien af en forpligtelse baseret på egen kre-
ditværdighed m .v . Her må det derfor forudsættes, at dagsværdien er det beløb, virksomheden skal betale 
for at blive frigjort fra forpligtelsen. Dette fremgår også af definitionen på salgsværdi af en forpligtelse, jf. 
lovens bilag 1, C, nr . 9, der bliver nr . 11 . I henhold til § 37, stk . 1, er en forpligtelses dagsværdi udtrykt ved 
salgsværdien .

Langt de fleste forpligtelser skal således måles til fordringernes pålydende værdi. Undtagelserne er blandt 
andet noterede realkreditobligationer, som skal måles til aktuel kursværdi .

Udskudt skat er også en forpligtelse . Denne skal indregnes og måles efter de almindelige regler herfor i 
årsregnskabslovens § 47 . Beregningen af udskudt skat sker som udgangspunkt efter de samme metoder, 
som er beskrevet i den internationale regnskabsstandard IAS 12 . I forbindelse med en stiftelse vil det dog 
være tilladt at indregne udskudt skat i forhold til alle aktiver og forpligtelser, herunder den udskudte skat 
som påhviler den goodwill, der konstateres ved stiftelsen . Fravigelsen fra IAS 12 må dog antages alene at 
skulle ske, hvor en sådan fravigelse er forudsat i anden lovgivning, f .eks . som en betingelse for skattefri 
omdannelse fra personlig virksomhed til kapitalselskab .

Den anden valgmulighed ifølge forslaget er at anvende bogførte værdier ved anvendelse af sammenlæg-
ningsmetoden i årsregnskabslovens § 123 . Sammenlægningsmetoden indebærer i korte træk, at der 
anvendes bogførte værdier uden reguleringer til dagsværdi, herunder at der ikke kan beregnes en ny 
goodwill ved stiftelsen . Sammenlægningsmetoden er nærmere omtalt i bemærkningerne til § 1, nr . 156, 
vedrørende ændring af § 123 .

Ved anvendelse af bogførte værdier skal der tages udgangspunkt i den nystiftede virksomheds regnskabs-
praksis . Værdien skal således opgøres, som om virksomheden havde ejet aktiverne fra deres oprindelige 
anskaffelse . Der kan således ikke ukritisk tages udgangspunkt i de faktiske bogførte værdier hos indsky-
der .

Hvis en bygning eksempelvis er 10 år gammel på overtagelsestidspunktet, og der ikke er foretaget afskriv-
ninger på bygningen i denne periode, skal der ske en beregning af de akkumulerede afskrivninger over de 
10 år . Herefter skal bygningen indregnes til oprindelig kostpris, fratrukket de 10 års afskrivninger .

I helt særlige tilfælde vil det ikke være praktisk muligt at opgøre en pålidelig bogført værdi for et aktiv . 
Årsagen kan være, at aktivet er anskaffet for mange år siden, og at virksomheden derfor ikke på omdan-
nelsestidspunktet har de fornødne oplysninger til at beregne en bogført værdi efter årsregnskabslovens 
bestemmelser . I disse helt særlige tilfælde vil virksomheden skulle måle aktivet til dagsværdi, uanset at 
sammenlægningsmetoden er valgt .

Det skal understreges, at anvendelsen af bogførte værdier ved stiftelsen af et kapitalselskab ikke samlet 
set kan medføre højere værdier end anvendelsen af dagsværdier . Det skyldes, at selskabslovens § 36, 
stk . 1, nr . 4, kræver, at værdien af nettoaktiverne ikke overstiger dagsværdien .
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Uanset at sammenlægningsmetoden anvendes ved indskud af en bestående virksomhed, er der ikke noget 
krav om, at der skal gives sammenligningstal for perioden, der ligger før overtagelsen af den indskudte 
virksomhed .

Hvilken regnskabspraksis der vælges i åbningsbalancen, vil have stor betydning for virksomhedens første 
årsrapport. Oplysningen om, hvilken metode der er anvendt ved aflæggelsen af virksomhedens åbnings-
balance, er en vigtig oplysning for regnskabsbrugerne . Det skal derfor fremgå af anvendt regnskabsprak-
sis, hvorledes aktiver og forpligtelser er indregnet og målt i åbningsbalancen, jf . årsregnskabslovens § 53 .

Det foreslås, at den nye bestemmelse i § 19, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, C og D . Som en konsekvens heraf foreslås det, at § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, 
der fastslår, hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven der gælder for disse regnskabsklasser .

Det nye regnskabsdirektiv indeholder ikke bestemmelser, som specifikt regulerer indregning og måling i 
en åbningsbalance ved overtagelse af en bestående virksomhed . Der er således tale om national regule-
ring .

Den gældende § 19, stk . 2, videreføres uændret som stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 19, stk . 3, der bliver stk . 4, affattes således:

»Stk. 4 . Indregner en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, aktiver og forpligtel-
ser samt indtægter og omkostninger, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal disse klassifi-
ceres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgø-
relse .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 19, stk . 3, der bliver stk . 4, skal virksomheder 
opdele indregnede aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger i erhvervsmæssige aktiviteter 
og ikke-erhvervsmæssige aktiviteter . Bestemmelsen er især rettet mod enkeltmandsvirksomheder, men 
omfatter efter sin ordlyd alle virksomheder omfattet af årsregnskabsloven .

En enkeltmandsvirksomhed er en samlet juridisk enhed, som omfatter både en erhvervsmæssig del og en 
privat del . Personen hæfter således med sine private aktiver for forpligtelser i erhvervsvirksomheden, lige-
som erhvervsvirksomhedens aktiver også kan anvendes til at dække forpligtelser i den private del .

Ved enkeltmandsvirksomheder er det relevant tydeligt at udskille den private del, såsom bolig, lønind-
komst m .v ., fra den erhvervsmæssige del i virksomheden . Dette kan have stor betydning for at kunne vur-
dere status og ikke mindst udviklingen i den erhvervsmæssige del, uden at billedet forstyrres af private dis-
positioner .

Det foreslås, at § 19, stk . 3, der som nævnt bliver stk . 4, affattes på ny, således at det fremgår klart af 
bestemmelsen, at den alene omfatter enkeltmandsvirksomheder og andre virksomheder, der ejes person-



116 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

ligt af en eller flere indehavere, dvs. primært interessentskaber. Herved fremgår det klart, at aktie- og 
anpartsselskaber, partnerselskaber og erhvervsdrivende fonde m .v . ikke er omfattet af bestemmelsen .

Den eksisterende praksis med, at erhvervsdrivende fonde ikke behøver at opdele deres aktiver m .v . i en 
erhvervsmæssig del og en ikke-erhvervsmæssig del, vil herefter have udtrykkelig hjemmel i loven . Opde-
lingen kan dog være relevant for fonde, som har to klart adskilte aktiviteter, hvoraf én er af rent almenvel-
gørende karakter, mens den anden er af erhvervsmæssig karakter . Ofte vil der dog være tale om en inte-
gration mellem de to dele, hvorfor en opdeling kan være problematisk og præget af tilfældigheder .

Selvom der efter forslaget ikke er et krav om opdeling i erhvervsdrivende fonde, vil dette til en vis grad 
være muligt indenfor lovens almindelige bestemmelser om opstilling m .v . Hvis en fond f .eks . både har 
udlejningsejendomme og ejendomme, hvorfra den driver museumsaktivitet, vil det være naturligt, at disse 
to typer ejendomme præsenteres på separate linjer i balancen, men det er ikke et krav .

Bestemmelsen vedrører alene klassifikation i balancen og resultatopgørelsen. Bestemmelsen giver såle-
des ikke mulighed for at anvende andre principper end lovens for indregning og måling . Bestemmelsen 
omfatter virksomheder, som — bortset fra en mindre gruppe interessentskaber — ikke er omfattet af det 
nye regnskabsdirektiv . Bestemmelsen har således ikke baggrund i det nye regnskabsdirektiv, men er alene 
en national bestemmelse for præsentation af de ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser .

Det foreslås, at ændringen til § 19, stk . 3, der bliver stk . 4, skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse A, B, C og D . Som en konsekvens heraf foreslås det, at § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, 
stk . 1, der fastslår, hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven der gælder for disse regnskabsklasser .
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Indregning og måling

Gældende bestemmelse
§ 20 . Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles syste-
matisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen 
til virksomhedens art og omfang .

Stk. 2. En virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, kan undlade at indregne de af 
indehaverens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger, som ikke vedrører de erhvervsmæs-
sige aktiviteter .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 20 . Virksomhedens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles syste-
matisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen 
til virksomhedens art og omfang .

Stk. 2 . En virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, kan undlade at indregne de af 
indehaverens aktiver og forpligtelser, som ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter .

Lovbemærkninger
Forslagets stk . 1 indeholder en overordnet bestemmelse, der alene kræver, at virksomhedens aktiver og 
forpligtelser samt indtægter og omkostninger skal indregnes og måles systematisk og konsekvent i over-
ensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til virksomhedens art og 
omfang . Det er altså op til virksomhedens ledelse at udmønte denne brede bestemmelse . Det skal dog ske 
under skyldig hensyntagen til forslagets § 13, der vil sætte grænser for en alt for tendensiøs udlægning af 
de brede krav . Desuden gælder kravene om et retvisende billede og formålsog kvalitetskrav fuldt ud for 
disse virksomheder. I praksis betyder det, at der næppe kan findes andre alternativer end at vælge mellem 
historisk kostpris som udgangspunkt i stil med § 33 i B-klassen og dagsværdi i stil med §§ 37 og 38 i B-klas-
sen . Et kontantregnskab er f .eks . udelukket som følge af § 13, stk . 1, nr . 6 . Det er så op til ledelsen, om den 
vil tage konsekvensen ved at bruge B-klassens indregningsog måleregler eller blot tage sit udgangspunkt 
i en mere fri fremgangsmåde inden for rammerne af § 13 . Man kan også forestille sig, at der for bestemte 
brancher er udviklet retningslinier, der er almindeligt anerkendte — anses som god regnskabsskik . Dette 
kendes f .eks . inden for landbruget . Retstilstanden er for de virksomheder, der vælger at følge reglerne i 
klasse A ikke synderligt anderledes end efter gældende ret, jf . bekendtgørelse nr . 518 af 25 . juni 1999, § 2, 
stk . 3 og 8 . Se også Regnskabsrådets rapport afsnit 8 .3 .

Virksomheder i regnskabsklasse A er overvejende enkeltmandsvirksomheder . Stk . 2 giver disse virksom-
heder såvel som personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber m .v .) valget mellem på den 
ene side at indregne alle erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige aktiver og forpligtelser i balancen og 
på den anden side at nøjes med de erhvervsmæssige poster . Virksomheden kan vælge at indregne ikke-er-
hvervsmæssige aktiver og forpligtelser i en særskilt del af balancen . Dette svarer til gældende regler i 
bekendtgørelse nr . 518/99, der dog kun regulerer enkeltmandsvirksomheder . Se de særlige krav til private 
enkeltmandsvirksomheder  i  forslagets § 21. Der findes  ikke tilsvarende krav til personselskaber  i gæl-
dende lov og forslaget indfører ikke sådanne krav på dette område .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 20, stk . 2, indsættes efter »forpligtelser«: »samt indtægter og omkostninger« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 20, stk . 2, er tæt forbundet med § 19, stk . 3, der bliver stk . 4 . Det foreslås derfor, 
at ordlyden i § 20, stk . 2, tilpasses den ændrede ordlyd i § 19, stk . 3, der bliver stk . 4 .

Det fremgår af den gældende bestemmelse, at virksomheden kan undlade at indregne private aktiver og 
forpligtelser i balancen . Bestemmelsen foreslås udvidet således, at virksomheden også kan undlade at ind-
regne private indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen . Dette antages allerede at være normal 
praksis, da det næppe er muligt at aflægge et retvisende regnskab, hvis virksomheden i resultatopgørel-
sen indregner private indtægter og omkostninger men udeholder de relaterede private poster i balancen .

I henhold til lovens almindelige regler om konsistens i § 13, stk . 1, nr . 7, vil virksomheden skulle vælge 
enten at indregne alle ikke-erhvervsmæssige aktiviteter, eller ingen . Det er således ikke muligt at indregne 
udvalgte aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, men samtidig udeholde andre aktiver, forplig-
telser, indtægter og omkostninger .

Bestemmelsen giver mulighed for at udeholde aktiver og forpligtelser m .v . fra regnskabet . Hvis de indreg-
nes, skal dette ske efter lovens almindelige regler herfor .

Bestemmelsen omfatter virksomheder, som bortset fra en mindre gruppe interessentskaber ikke er omfat-
tet af det nye regnskabsdirektiv . Bestemmelsen har således ikke baggrund i det nye regnskabsdirektiv, 
men er alene en national bestemmelse .

Det foreslås, at § 20, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 20, 
stk . 2, for regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge 
af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 20, jf . specielle bemærkninger til § 20: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3285, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer og tilføjelser .

Oplysninger

Gældende bestemmelse
§ 21 . Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er 
anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele .

Stk. 2. Virksomheden skal særskilt oplyse
1) eventualforpligtelser,
2) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
3) renter af indskud på egenkapitalen,
4) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
5) hvorledes underskud er dækket, og
6) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde .

Stk. 3. En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og 
hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsæt-
ninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 21 . Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er 
anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele .

Stk. 2 . Virksomheden skal særskilt oplyse
1) bevægelser på egenkapitalen (egenkapitalopgørelse),
2) eventualforpligtelser,
3) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
4) renter af indskud på egenkapitalen,
5) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
6) hvorledes underskud er dækket, og
7) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde .

Stk. 3 . En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og 
hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsæt-
ninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold .

Lovbemærkninger
Forslagets § 21, stk . 1, stiller oplysningskrav vedrørende anvendt regnskabspraksis, der svarer til forsla-
gets § 53, stk . 1, som altså kun er ret overordnede . I B-klassen udfyldes disse rammer, men det er mere 
frit for A-virksomhederne, hvordan de vil udfylde rammerne . Det følger af forslagets § 13, stk . 2, at det 
skal oplyses, hvis virksomheden f .eks . ændrer regnskabspraksis fra det ene år til det andet .
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Oplysninger

Gældende bestemmelse
§ 21 . Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er 
anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele .

Stk. 2. Virksomheden skal særskilt oplyse
1) eventualforpligtelser,
2) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
3) renter af indskud på egenkapitalen,
4) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
5) hvorledes underskud er dækket, og
6) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde .

Stk. 3. En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og 
hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsæt-
ninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 21 . Virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse), der er 
anvendt for posterne i alle årsrapportens bestanddele .

Stk. 2 . Virksomheden skal særskilt oplyse
1) bevægelser på egenkapitalen (egenkapitalopgørelse),
2) eventualforpligtelser,
3) pantsætninger og anden sikkerhed i aktiver,
4) renter af indskud på egenkapitalen,
5) hvor meget der er uddelt eller udloddet til ejere eller andre virksomhedsdeltagere,
6) hvorledes underskud er dækket, og
7) hvorvidt uddelinger eller udlodninger er sket kontant eller på anden måde .

Stk. 3 . En virksomhed, der ejes personligt af en enkelt indehaver eller af ægtefæller i fællesskab, og 
hvor indehaveren henholdsvis ægtefællerne ejer aktiver, forpligtelser, eventualforpligtelser eller pantsæt-
ninger, som ikke vedrører de erhvervsdrivende aktiviteter, skal særskilt oplyse,
1) om den undlader at indregne de pågældende aktiver og forpligtelser,
2) om den undlader at indregne eller oplyse om de pågældende eventualforpligtelser,
3) om den undlader at oplyse om de pågældende pantsætninger, og
4) hvorledes der er taget hensyn til indehaverens og ægtefællens indbyrdes formueforhold .

Lovbemærkninger
Forslagets § 21, stk . 1, stiller oplysningskrav vedrørende anvendt regnskabspraksis, der svarer til forsla-
gets § 53, stk . 1, som altså kun er ret overordnede . I B-klassen udfyldes disse rammer, men det er mere 
frit for A-virksomhederne, hvordan de vil udfylde rammerne . Det følger af forslagets § 13, stk . 2, at det 
skal oplyses, hvis virksomheden f .eks . ændrer regnskabspraksis fra det ene år til det andet .
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Stk . 2 sætter en række enkeltkrav, der alle svarer til krav i gældende ret, se bekendtgørelse nr . 518 af 25 . 
juni 1999 § 2, stk . 3, stk . 4, 2 . pkt ., og stk . 6 og 7 .

Som noget nyt foreskriver stk . 3, at virksomheder, der indehaves af en enkelt fuldt personlig ejer eller af 
ægtefæller tilsammen, skal oplyse, om virksomheden har undladt at oplyse om ikke-erhvervsmæssige for-
hold . Ligeledes skal der oplyses om, hvorledes der er taget hensyn til de indbyrdes formuemæssige for-
hold mellem ægtefællerne . Regnskabsrådet har fundet disse informationer væsentligt mere nyttige end 
egentlige opgørelser over den ikke-erhvervsmæssige formue eller aktivitet, der kan være svær at gengive 
overfor tredjemand på en meningsfyldt måde, hvis man ikke også skal oplyse om indregningsmetoder og 
målegrundlag . Dette skal også ses i lyset af FSR’s Revisionsvejledning nr . 2, afsnit 2 .1, hvorefter virksom-
hedsledelsen i enkeltmandsvirksomheder og lignende skal afgive en fuldstændighedserklæring . Dette 
hænger sammen med vanskelighederne ved at holde de erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige akti-
ver og forpligtelser fra hinanden .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 21, stk . 2, nr . 1, ophæves .

Nr . 2-7 bliver herefter nr . 1-6 .

Lovbemærkninger
Som en konsekvens af den foreslåede ændring af § 18, 1 . pkt ., foreslås det, at kravet i § 21, stk . 2, nr . 1, 
om, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse A skal oplyse om bevægelser på egenkapitalen, ophæ-
ves .

Nr . 2-7 bliver herefter nr . 1-6 .
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Afsnit III  
Regnskabsklasse B

Kapitel 6 
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 22 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, jf . dog § 9 a, stk . 1, balance, resultatopgørelse, noter, jf . dog § 22 b, 
stk . 1, og en ledelsesberetning . Har en godkendt revisor afgivet en revisionspåtegning eller anden erklæ-
ring til årsrapporten, jf . §§ 135 og 135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrappor-
ten . §§ 11-17, § 19, stk . 1, 2 og 4, § 20, stk . 2, §§ 22 a, 22 b og 23-77 finder anvendelse, jf . dog § 137 .

Stk. 2. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .

Stk. 3. Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A, aflægger årsrapport 
efter reglerne i regnskabsklasse B, kan virksomheden benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af aktiver, der efter reglerne i regnskabsklasse A ikke skulle indregnes eller skulle ind-

regnes til et andet målegrundlag end i regnskabsklasse B, kan aktivets værdi på det forrige års balan-
cedag anses for kostpris . Forrige års indregningsmetode og målegrundlag for aktivet skal oplyses i no-
terne .

2) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, kan 
sammenligningstal efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgøres efter de hidtil anvend-
te metoder .
Stk. 4. Første gang en virksomhed ikke længere anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, kan 

virksomheden for de poster i resultatopgørelsen, som påvirkes af, at § 37 finder anvendelse, opgøre sam-
menligningstal for resultatopgørelsen efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, efter den hid-
til anvendte metode .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 22 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt 
regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen, samt en ledelsesberetning . Når en års-
rapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne . Ud over reglerne i §§ 11-17 finder § 19, stk . 1 
og 3, § 20, stk . 2, samt §§ 23-77 anvendelse .

Stk. 2 . Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .

Stk. 3 . Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A, aflægger årsrapport 
efter reglerne i regnskabsklasse B, kan virksomheden benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af aktiver, der efter reglerne i regnskabsklasse A ikke skulle indregnes eller skulle ind-

regnes til et andet målegrundlag end i regnskabsklasse B, kan aktivets værdi på det forrige års balan-
cedag anses for kostpris . Forrige års indregningsmetode og målegrundlag for aktivet skal oplyses i 
noterne .

2) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, kan 
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sammenligningstal efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgøres efter de hidtil 
anvendte metoder .

Lovbemærkninger
Forslagets afsnit III med §§ 22-77 indeholder de regler, som virksomheder i klasse B skal efterleve udover 
reglerne i afsnit II for klasse A (§§ 18-21) . Imidlertid er reglerne i klasse A af et sådant tilsnit, at det i rea-
liteten kun er særreglerne om åbningsbalance og personvirksomheder med flere deltagere, der er rele-
vante for virksomheder omfattet af klasse B . Disse bestemmelser suppleres naturligvis med de generelle 
krav om retvisende billede og grundlæggende forudsætninger m .v . i forslagets §§ 11-17 . Derfor henvises 
der alene til § 19, stk . 1 og 3, samt § 20, stk . 2 . Desuden kan virksomheder omfattet af klasse B anvende 
reglerne i klasse C og D, når blot det sker systematisk og konsekvent .

Generelt stilles der betydeligt større krav til årsrapporter for virksomheder i klasse B end i klasse A . Det 
skyldes bl .a ., at virksomhederne i klasse B typisk har begrænset hæftelse — aktieselskaber, anpartsselska-
ber, partnerselskaber, erhvervsdrivende fonde, visse erhvervsdrivende virksomheder med begrænset 
ansvar samt interessentskaber og kommanditselskaber med kapitalselskaber som fuldt ansvarlige delta-
gere . Bortset fra erhvervsdrivende fonde og erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar, 
omfattet af §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, er alle de nævnte virksomheder 
omfattet af 4. direktiv, der stiller mere end blot minimumskrav til regnskabsaflæggelsen, herunder også 
om regnskabsoffentlighed . Direktivets målgruppe er primært selskabsdeltagere og kreditorer i selskaber 
med begrænset ansvar .

I klasse B stilles der detaljerede krav til klassifikation, indregning og måling i resultatopgørelse og balance, 
ligesom oplysningskravene — noter og ledelsesberetning — også er omfattende . På afgørende punkter er 
der dog tale om lempeligere regler end dem, der gælder for virksomheder i klasse C og D . I modsætning til 
klasse A er der fuld regnskabspligt og pligt til at indsende en revideret årsrapport til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen .

Samtidig implementerer stk . 1 4 . direktivs artikel 2, stk . 1 . Bestemmelsen er samtidig basis for implemen-
teringen af 7 . direktivs artikel 16, stk . 1, jf . forslagets § 117, stk . 1 .

Stk . 2 fastsætter den praktiske regel, at en modervirksomhed i klasse B kan undlade at gentage oplysnin-
ger i noter og ledelsesberetning m .v ., hvis disse i det væsentligste er identiske med tilsvarende oplysnin-
ger i koncernregnskabet .

Stk . 3 anviser nogle praktiske overgangsløsninger, der kan anvendes, når en virksomhed bevæger sig fra 
klasse A til klasse B .

Nr . 1 bestemmer, at aktivets værdi på det forrige års balancedag kan anses som kostpris . Denne værdi kan 
således som udgangspunkt anvendes ved første indregning, jf . forslagets § 36, når årsrapporten udarbej-
des efter reglerne i klasse B . De herved benyttede indregningsmetoder og målegrundlag skal i så fald oply-
ses . Klasse B indeholder imidlertid en række bestemmelser om efterfølgende måling (værdiansættelse) af 
aktiver, som også „nye“ virksomheder skal iagttage . Kostprisen kan således ikke i alle tilfælde uden videre 
anvendes som efterfølgende målegrundlag, jf . f .eks . forslagets §§ 37 og 38 .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 123 

Hvis anvendelsen af stk . 3, nr . 1, fører til, at årsrapporten ikke giver et retvisende billede, skal der gives 
yderligere oplysninger, jf . forslagets § 11, stk . 2 .

Nr . 2 tillader, at sammenligningstallene for forrige år ikke tilpasses, selvom disse ikke er direkte sammen-
lignelige med regnskabsårets tal . En manglende tilpasning skal oplyses og begrundes, jf . forslagets § 55, 
stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 22, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »anvendelse«: », jf. dog § 137 vedrørende muligheden for at aflægge 
årsrapport efter internationale regnskabsstandarder« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 22, stk . 1, 3 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr . 46, om 
aflæggelse af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS. Efter den foreslåede nye 
bestemmelse i § 137, stk . 2, får virksomheder omfattet af regnskabsklasse B adgang til frivilligt at anvende 
IAS/IFRS ved aflæggelsen af deres årsrapport. Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse.

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 22, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »en ledelsesberetning« til: »en eventuel ledelsesberetning, jf . § 77« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 22, stk . 1, 1 . pkt ., fastsætter, hvilke bestanddele års-
rapporten skal indeholde for virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . 
Bestemmelsen stiller blandt andet krav om, at årsrapporten skal indeholde en ledelsesberetning .

Med den foreslåede ændring af § 77 i forslagets § 1, nr. 24, vil de fleste af disse virksomheder fremover 
være fritaget for at udarbejde ledelsesberetning . Det foreslås derfor, at kravet om ledelsesberetning i 
§ 22, stk . 1, 1 . pkt . , ændres til et krav om eventuel ledelsesberetning med henvisning til den ændrede 
bestemmelse i § 77 .

§ 22, stk . 1, 2 . pkt ., affattes således:

»Hvis en revisor har afgivet en revisionspåtegning eller anden erklæring til årsrapporten, jf . §§ 135 og 
135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrapporten .«eyLovbemærkninger

Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 22, stk . 1, fastsætter blandt andet, hvilke bestanddele 
årsrapporten skal indeholde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Efter 
den gældende bestemmelse i 2 . pkt . skal revisionspåtegningen indgå i årsrapporten .

I forslagets § 1, nr . 48, foreslås det, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B fritages for revisions-
pligt, hvis de opfylder betingelserne i den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 1, 
2 . pkt . De pågældende virksomheder kan dog frivilligt lade årsrapporten revidere, eller de kan lade en revi-



124 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

sor afgive erklæring til årsrapporten om andre former for kontrol af årsrapporten i henhold til lov om stats-
autoriserede og registrerede revisorer samt bekendtgørelsen om statsautoriserede og registrerede revi-
sorers erklæringer m .v . (erklæringsbekendtgørelsen), jf . den foreslåede nye bestemmelse i § 135 a, stk . 1, 
2 . pkt .

Det foreslås derfor, at bestemmelsen i § 22, stk . 1, 2 . pkt ., ændres således, at årsrapporter omfattet af 
regnskabsklasse B skal indeholde en revisionspåtegning, hvis der er foretaget revision — lovpligtig såvel 
som frivillig — af årsrapporten . Har en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt, valgt at lade en revi-
sor afgive erklæring til årsrapporten om andre former for kontrol af årsrapporten som omtalt ovenfor, skal 
en sådan erklæring efter forslaget ligeledes indgå i årsrapporten . Sådanne erklæringer fra revisor kan 
efter forslaget til § 135 a kun afgives af statsautoriserede eller registrerede revisorer .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 22, stk . 1, affattes således:

»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste 
består af en ledelsespåtegning, jf . dog § 9 a, stk . 1, balance, resultatopgørelse, noter, jf . dog § 22 b, stk . 1, 
og en ledelsesberetning . Har en godkendt revisor afgivet en revisionspåtegning eller anden erklæring til 
årsrapporten, jf . §§ 135 og 135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrapporten . 
§§ 11-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 20, stk. 2, §§ 22 a, 22 b og 23-77 finder anvendelse, jf. dog § 137.«

Lovbemærkninger
Den gældende § 22, stk . 1, i årsregnskabsloven angiver, hvilket indhold en årsrapport for en virksomhed 
omfattet af regnskabsklasse B i det mindste skal bestå af . Desuden angiver bestemmelsen, hvilke regler i 
årsregnskabsloven som finder anvendelse på årsrapporter  for virksomheder, der er omfattet af  regn-
skabsklasse B .

Det foreslås, at § 22, stk . 1, affattes på ny, således at indholdet af det gældende stk . 1 ajourføres i lyset af 
de ændringer, der med lovforslaget foretages i reglerne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, 
som omtalt nedenfor .

Den foreslåede § 22, stk . 1, 1 . pkt ., opregner, hvilke dele en årsrapport i det mindste skal bestå af . Årsrap-
porten skal som hidtil bestå af en ledelsespåtegning, medmindre virksomheden er fritaget herfor efter den 
foreslåede nye § 9 a, stk . 1 . Sidstnævnte bestemmelse fritager som noget nyt virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse B og C for at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, hvis virksomhedens ansvar-
lige ledelsesorgan kun består af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse . Dette er nær-
mere omtalt i bemærkningerne til bestemmelsen .

Desuden skal årsrapporten som hidtil bestå af balance, resultatopgørelse og noter, jf . dog den foreslåede 
nye bestemmelse i § 22 b, stk . 1, der som noget nyt fritager visse virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B — de såkaldte mikrovirksomheder, som opfylder betingelserne i den foreslåede nye § 22 a — 
for at medtage en række noter i årsregnskabet . 
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I den gældende § 22, stk . 1, 1 . pkt ., nævnes anvendt regnskabspraksis som et eksempel på et notekrav . 
Dette eksempel er ikke medtaget i den nye affattelse af § 22, stk . 1, 1 . pkt ., da eksemplet ikke vurderes at 
have selvstændig betydning . Der er således ikke tilsigtet nogen realitetsændring med udeladelsen af dette 
eksempel .

Endvidere fastslås det i den foreslåede § 22, stk . 1, 1 . pkt ., at årsrapporten skal indeholde en ledelsesbe-
retning . Forslaget er en konsekvens af de foreslåede ændringer til §§ 76 a og 77 .

Det har hidtil været valgfrit for virksomhederne, om de vil redegøre for deres væsentligste aktiviteter i en 
note til regnskabet eller i en ledelsesberetning, jf . den gældende § 76 a . Virksomhederne har hidtil ikke haft 
pligt til at medtage en ledelsesberetning, medmindre der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
aktiviteter og økonomiske forhold, jf . den gældende § 77 . I forslagets § 1, nr . 98, foreslås det, at §§ 76 a 
og 77 erstattes af en ny affattelse af § 76 a, hvorefter virksomheder omfattet af regnskabsklasse B frem-
over skal medtage en ledelsesberetning, som beskriver virksomhedens væsentligste aktiviteter, og som 
redegør for væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, hvis der er sket 
ændringer i disse . 

Det er en generel praksis på området, at opfyldelse af krav til ledelsesberetningen kan ske ved at give 
oplysningen i en note i stedet for, hvis præsentationen i noterne sker under hensyntagen til, at årsrappor-
ten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde . Se nærmere i de specielle bemærkninger om ændring 
af årsregnskabslovens §§ 76 a og 77 .

Den foreslåede § 22, stk . 1, 2 . pkt ., viderefører med en mindre præcisering den gældende § 22, stk . 1, 2 . 
pkt ., om, at hvis en statsautoriseret eller registreret revisor har afgivet en revisionspåtegning eller anden 
erklæring til årsrapporten, jf . §§ 135 og 135 a, skal revisionspåtegningen eller erklæringen indgå i årsrap-
porten . Formuleringen en statsautoriseret eller registreret revisor er ændret til en godkendt revisor i over-
ensstemmelse med terminologien i revisorloven, som nærmere omtalt i bemærkningerne vedrørende 
ændring af årsregnskabslovens § 135 a, stk . 1, 1 . pkt . Forslaget indebærer ikke materielle ændringer . Virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B har pligt til at lade årsrapporten revidere, medmindre de er frita-
get for revisionspligt, jf . den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 135 . Hvis en virksomhed, som 
er fritaget for revisionspligt, alligevel vælger at lade årsrapporten revidere, skal revisionspåtegningen 
indgå i årsrapporten, jf . § 22, stk . 1, 2 . pkt . Det samme er tilfældet, hvis revisor har afgivet anden erklæ-
ring til årsrapporten .

Den foreslåede § 22, stk . 1, 3 . pkt ., opregner ligesom den hidtidige § 22, stk . 1, 3 . pkt ., hvilke regler i års-
regnskabsloven som finder anvendelse ved udarbejdelse af årsrapporter for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse B, idet henvisningerne til reglerne er opdateret i lyset af de ændringer, som foreslås i 
dette lovforslag, og som er nærmere omtalt i bemærkningerne til de enkelte ændringer i lovforslaget .

Foruden reglerne i regnskabsklasse B, dvs . §§ 22 a-77, skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B 
følge en række bestemmelser i regnskabsklasse A, jf . byggeklodsmodellen . Virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse B skal således bl .a . som hidtil opfylde de grundlæggende krav til årsrapporten om retvi-
sende billede og grundlæggende forudsætninger m .v . i årsregnskabslovens §§ 11-17, ligesom de skal følge 
dele af bestemmelserne i § 19 og § 20 om åbningsbalance m .v . Af byggeklodsmodellen følger det endvi-
dere, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge at følge regler fra en højere regn-
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skabsklasse, regnskabsklasse C eller D, i stedet for regler i regnskabsklasse B . Dette skal i så fald ske syste-
matisk og konsekvent .

Der er indsat nogle nye regler i regnskabsklasse B, eksempelvis de særlige regler for mikrovirksomheder i 
§§ 22 a og b. Endvidere er nogle af kravene i de gældende regler  i regnskabsklasse B flyttet til regn-
skabsklasse C, således at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B fremover ikke har pligt til at opfylde 
disse krav . Det gælder f .eks . krav om udarbejdelse af egenkapitalopgørelse, som i dag følger af § 56 . Sam-
tidig er der indført nogle oplysningskrav, som ikke gælder i regnskabsklasse B i dag, f .eks . oplysning om 
antal ansatte, da det nye regnskabsdirektiv stiller krav om denne oplysning også for små virksomheder .

Den foreslåede § 22, stk . 1, 3 . pkt ., indeholder ligesom den gældende § 22, stk . 1, 3 . pkt ., en henvisning 
til årsregnskabslovens § 137 . Det indebærer, at virksomheder, som udarbejder årsregnskab eller koncer-
nregnskab efter de omhandlede internationale regnskabsstandarder, skal anvende bestemmelser i stan-
darderne i stedet for visse bestemmelser i årsregnskabsloven, når de udarbejder deres årsregnskab eller 
koncernregnskab . Det drejer sig eksempelvis om bestemmelser vedrørende indregning og måling samt 
langt de fleste krav til oplysninger i noterne. Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 930 af 
19 . august 2014 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af 
årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) . Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i årsregnskabslo-
vens § 137, stk . 4 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 22 indsættes som stk . 4:

»Stk. 4 . Første gang en virksomhed ikke længere anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, kan 
virksomheden for de poster i resultatopgørelsen, som påvirkes af, at § 37 finder anvendelse, opgøre sam-
menligningstal for resultatopgørelsen efter § 24 for perioder, der ligger før regnskabsåret, efter den hid-
til anvendte metode .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 36, indsættes der nogle særlige regler for meget små virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, kaldet mikrovirksomheder, som § 22 a og § 22 b i årsregnskabsloven . En virksomhed, der 
opfylder betingelserne i § 22 a, er således undtaget fra at give en række oplysninger i noterne, jf . den fore-
slåede § 22 b .

Hvis en mikrovirksomhed anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, indebærer det bl.a., at virksom-
heden ikke kan anvende årsregnskabslovens § 37 om indregning og måling af visse aktiver og forpligtel-
ser til dagsværdi, idet indregning og måling i så fald skal ske til kostpris .

Når en virksomhed, der anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, ikke længere opfylder betingel-
serne herfor i § 22 a, eller virksomheden ikke længere ønsker at anvende denne undtagelse, skal virksom-
heden anvende de almindelige regler i regnskabsklasse B, herunder årsregnskabslovens § 37 . For at lette 
overgangen hertil foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse som § 22, stk . 4, som virksomheden 
kan anvende første gang, den udarbejder årsregnskab, efter at den er ophørt med at udnytte en eller flere 
af undtagelserne i § 22 b .
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Efter den foreslåede § 22, stk . 4, kan virksomheden således for de poster i resultatopgørelsen, som påvir-
kes af, at § 37 finder anvendelse, opgøre sammenligningstal for re sul tat opgørelsen efter § 24 for perio-
der, der ligger før regnskabsåret, efter den hidtil anvendte metode .

Ifølge den gældende § 24 skal der anføres sammenligningstal for hver post i balancen og i resultatopgø-
relsen, og foregående års poster skal tilpasses, hvis disse ikke er direkte sammenlignelige med posterne 
for det aktuelle år. Dette krav medfører, at virksomheder, der overgår fra at have anvendt en eller flere af 
undtagelserne i den foreslåede § 22 b til at anvende de almindelige regler i regnskabsklasse B, skal tilpasse 
foregående års poster, som er opgjort på baggrund af kostpris-princippet, ved at opgøre disse ved anven-
delse af dagsværdimetoden . Den foreslåede bestemmelse i stk . 4 betyder, at de berørte virksomheder del-
vist fritages for kravet om en sådan tilpasning, idet virksomhederne ved det foreslåede stk . 4 fritages for 
kravet om tilpasning for posterne i resultatopgørelsen, men ikke i balancen .
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Undtagelse for mikrovirksomheder

Gældende bestemmelse
§ 22 a . Mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i § 22 b, jf . dog stk . 3 . Ved mikrovirksomheder 
forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på hinanden følgende regnskabs-
år på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 2 .700 .000 kr .
2) En nettoomsætning på 5 .400 .000 kr .
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2. Ved beregning af størrelsesgrænserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3 og 4, tilsvarende anvendelse .
Stk. 3. Uanset at størrelsesgrænserne i stk . 1 er opfyldt, kan undtagelserne i § 22 b ikke anvendes af 

følgende virksomheder:
1) Virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydel-

se på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse .
2) Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdipapirer og fast 

ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres sel-
skabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver .

3) Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr . 2, som har fast kapital, såfremt de 
forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt 
af disse investeringsvirksomheder .

4) Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede af-
taler om afledte finansielle instrumenter .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 22 indsættes før overskriften før § 23:

»Undtagelse for mikrovirksomheder

§ 22 a . Mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i § 22 b, jf . dog stk . 3 . Ved mikrovirksomheder 
forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der i to på hinanden følgende regnskabs-
år på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 2 .700 .000 kr .
2) En nettoomsætning på 5 .400 .000 kr .
3) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10 .

Stk. 2 . Ved beregning af størrelsesgrænserne i stk . 1 finder § 7, stk . 3 og 4, tilsvarende anvendelse .
Stk. 3 . Uanset at størrelsesgrænserne i stk . 1 er opfyldt, kan undtagelserne i § 22 b ikke anvendes af 

følgende virksomheder:
1)  Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse 

på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse.
2) Virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i værdipapirer og fast 

ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres sel-
skabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver .

3) Virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr . 2, som har fast kapital, såfremt de 
forbundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt 
af disse investeringsvirksomheder .

4) Virksomheder, der på balancetidspunktet har rettigheder eller forpligtelser som følge af indgåede 
aftaler om afledte finansielle instrumenter.
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Lovbemærkninger
Det nye regnskabsdirektiv indeholder mulighed for, at medlemsstaterne kan indføre særligt lempelige reg-
ler for såkaldte mikrovirksomheder .

Bestemmelserne om mikrovirksomheder blev oprindeligt indført ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/6/EU af 14 . marts 2012 som en ændring til 4 . sel skabs direktiv, direktiv 78/660/EØF . 
Bestemmelserne om mikrovirksomheder er videreført i artikel 3 og artikel 36 i det nye regnskabsdirektiv .

Mikrovirksomheder er defineret i artikel 3, stk. 1, i det nye regnskabsdirektiv som virksomheder, der på 
balancedagen i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af de tre følgende grænser: balan-
cesum på 350 .000 euro, nettoomsætning på 700 .000 euro og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæfti-
gede på 10 .

Efter artikel 3, stk . 9, 2 . afsnit, kan beløbene i euro ved omregning til anden valuta rundes op med 5 pct . 
til et helt beløb i national valuta, hvis medlemsstaten ikke har indført euroen . Omregning af de i euro 
angivne beløb skal ifølge det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 9, ske ved anvendelse af den valutakurs, 
der blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for det nye regnskabs-
direktiv . Omregningskursen er kurs 7,4573, jf . Den Europæiske Unions Tidende af den 19 . juli 2013 .

Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indføres særlige regler for mikrovirksomheder, dvs . meget små 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse B som nærmere omtalt nedenfor, således at virksomheder, der 
opfylder betingelserne i § 22 a, kan anvende undtagelserne i § 22 b .

Efter den foreslåede § 22 a, stk. 1, er mikrovirksomheder defineret som virksomheder, der på balanceda-
gen i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af de tre følgende grænser: balancesum 2,7 
mio . kr ., nettoomsætning 5,4 mio . kr . og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 10 .

En nystiftet virksomhed vil allerede kunne anvende mikroreglerne i virksomhedens første regnskabsår, 
hvis virksomheden på balancetidspunktet er under grænserne i § 22 a, stk . 1, og i øvrigt opfylder betingel-
serne for at være en mikrovirksomhed .

Det følger endvidere af det foreslåede stk . 1, at mikrovirksomheder kan anvende undtagelserne i den fore-
slåede § 22 b . Efter det foreslåede stk . 3 kan holdingvirksomheder, investeringsvirksomheder og virksom-
heder, der på balancedagen har rettigheder eller forpligtelser som et resultat af indgåede aftaler om 
afledte finansielle instrumenter, dog ikke anvende de nævnte undtagelser.

Årsregnskabslovens § 7, stk. 3 og 4, finder med de foreslåede ændringer til § 7 i forslagets § 1, nr. 15 og 
16, tilsvarende anvendelse ved beregning af størrelsesgrænserne i stk . 1 for at være en mikrovirksomhed, 
jf . den foreslåede § 22 a, stk . 2 .

I den foreslåede § 22 a, stk . 3, fastslås det, at visse virksomheder ikke kan anvende undtagelserne i § 22 b, 
selvom de opfylder de størrelsesmæssige kriterier for at være mikrovirksomheder i § 22 a, stk . 1 .

I § 22 a, stk . 3, nr . 1, fastslås det således, at undtagelserne i det foreslåede § 22 b ikke gælder for virksom-
heder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller 
flere  af  disse  virksomheders  driftsmæssige  eller  finansielle  ledelse  (holdingvirksomheder).  Denne 
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begrænsning er i overensstemmelse med artikel 36, stk . 7, i det nye regnskabsdirektiv, der foreskriver, at 
undtagelserne for mikrovirksomheder ikke må tillades for holdingvirksomheder .

Den her anvendte definition af holdingvirksomheder svarer til definitionen af holdingvirksomheder i års-
regnskabslovens § 135, stk. 3, som er bredere end direktivets definition af holdingvirksomheder i artikel 
2, nr. 15, blandt andet fordi definitionen i § 135, stk. 3, også omfatter alle modervirksomheder. Den fore-
slåede definition af holdingvirksomheder i § 22 a, stk. 3, nr. 1, indebærer således, at færre virksomheder 
vil kunne anvende undtagelserne  i § 22 b, end hvis direktivets definition af holdingvirksomheder blev 
anvendt . Det er dog vurderingen, at der alene er tale om et mindre antal virksomheder, som derved afskæ-
res fra at anvende undtagelserne i § 22 b, og at ulemperne herved opvejes af fordelene ved at anvende en 
definition, der i forvejen er velkendt af virksomhederne.

Efter den foreslåede bestemmelse i § 22 a, stk . 3, nr . 2, gælder undtagelserne i § 22 b endvidere ikke for 
virksomheder, som udelukkende beskæftiger sig med at anbringe deres midler i forskellige former for vær-
dipapirer og fast ejendom eller i andre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og at 
lade deres selskabsdeltagere drage økonomisk fordel af resultaterne af forvaltningen af deres aktiver . 
Sådanne fordele vil typisk bestå i udbytte eller værdistigninger på deltagernes kapitalandele .

Endvidere fastslås det i den foreslåede § 22 a, stk . 3, nr . 3, at undtagelserne i § 22 b heller ikke gælder for 
virksomheder, der er forbundet med virksomheder omfattet af nr . 2, som har fast kapital, såfremt de for-
bundne virksomheder alene har til formål at erhverve fuldt indbetalte kapitalandele, der er udstedt af disse 
investeringsvirksomheder .

Begrænsningerne i stk . 3, nr . 2 og 3, er i overensstemmelse med artikel 36, stk . 7, i det nye regnskabsdi-
rektiv, der foreskriver, at undtagelserne for mikrovirksomheder ikke må tillades for investeringsvirksom-
heder .

De gældende bestemmelser i årsregnskabsloven indeholder ikke en definition af investeringsvirksomhe-
der. Den foreslåede bestemmelse i stk. 3, nr. 2 og 3, anvender derfor direktivets definition af investerings-
virksomheder, som fremgår af artikel 2, nr . 14, i det nye regnskabsdirektiv, dog med en mindre sproglig 
præcisering .

Efter den foreslåede bestemmelse i § 22 a, stk . 3, nr . 4, kan virksomheder, der på balancedagen har ret-
tigheder eller forpligtelser som følge af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter, som eksem-
pelvis renteswaps, ikke anvende undtagelserne i § 22 b . Den foreslåede bestemmelse skal ses i sammen-
hæng med bestemmelsen  i § 22 b, stk. 4, hvorefter regulering til dagsværdi,  jf. §§ 37-38,  ikke finder 
anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, stk. 1. Hvis en mikro-
virksomhed kunne undlade at indregne og måle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi, ville eksem-
pelvis en negativ dagsværdi af en renteswap ikke blive indregnet i balancen . For at undgå denne uhensigts-
mæssige situation afskærer den foreslåede § 22 a, stk . 3, nr . 4, virksomheder, der har rettigheder eller for-
pligtelser som et resultat af indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter på balancedagen fra at 
benytte undtagelserne i § 22 b, stk . 1 . Dette betyder, at disse virksomheder skal anvende de almindelige 
regler i regnskabsklasse B, herunder indregne og måle afledte finansielle instrumenter til dagsværdi efter 
§§ 37 og 37 a .
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Det almindelige væsentlighedskriterium i § 13, stk. 1, nr. 3, finder også anvendelse for denne bestem-
melse. Det betyder, at hvis en virksomhed har indgået aftale om afledte finansielle instrumenter, men vær-
dien heraf er uvæsentlig, kan virksomheden anvende reglerne for mikrovirksomheder . I disse tilfælde skal 
virksomhederne dog være opmærksomme på, om der skal oplyses om aftalerne som eventualforpligtel-
ser .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 22 a, stk. 3, nr. 1, ændres »kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på 
en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller« til: »kapitalinteresser i andre virksomheder, og 
som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og«.

Lovbemærkninger
§ 22 a, stk . 3, nr . 1, fastsætter, at virksomheder, der besidder kapitalandele i en anden virksomhed, og som 
udøver betydelig indflydelse på en sådan virksomheds driftsmæssige eller finansielle ledelse (såkaldte hol-
dingvirksomheder), ikke kan anvende undtagelserne for mikrovirksomheder i lovens § 22 b uanset hol-
dingvirksomhedens størrelse .

Begrebet »betydelig indflydelse på en eller flere virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse« 
blev implementeret ved lov nr. 245 af 27. marts 2006. Begrebet skulle efter hensigten svare til den defini-
tion, som anvendes ved definitionen af associerede virksomheder, der er defineret i lovens bilag 1, B, nr. 5. 
Ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 blev begrebet anvendt ved indsættelsen af § 22 a, stk . 3, nr . 1, i forbindelse 
med afgrænsning af holdingvirksomheders mulighed for at anvende undtagelserne for mikrovirksomhe-
der . Ved en fejl blev der i bestemmelsen indsat et »eller« i stedet for et »og« .

Med henblik på at bringe ordlyden af § 22 a, stk. 3, nr. 1, i overensstemmelse med definitionen af associe-
rede virksomheder i lovens bilag 1, B, nr . 5, som foreslået ændret ved lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, fore-
slås det, at det i § 22 a, stk. 3, nr. 1, præciseres, at indflydelsen både skal omfatte virksomhedens drifts-
mæssige og finansielle ledelse. Som en konsekvens af den foreslåede ændring af definitionen af associe-
rede virksomheder, jf . bemærkninger til lovforslagets § 1, 76 og 77, foreslås det endvidere, at ordlyden 
ændres således, at der er tale om virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder og 
ikke som hidtil alene kapitalandele .
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Gældende bestemmelse
§ 22 b . Mikrovirksomheder, jf . § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give følgen-
de oplysninger i noterne:
1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf . § 53 .
2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf . § 63 .
3) Oplysninger om visse særlige poster, jf . § 67 a, nr . 1 og 2 .
4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf . § 68 .

Stk. 2. En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk . 1, skal oplyse dette i noter-
ne .

Stk. 3. § 11, stk . 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelses-
mulighederne i stk . 1 er anvendt .

Stk. 4. §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelser-
ne i stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 22 indsættes før overskriften før § 23:

»§ 22 b . Mikrovirksomheder, jf . § 22 a, er ved udarbejdelsen af årsregnskabet undtaget fra at give følgen-
de oplysninger i noterne:
1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf . § 53 .
2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf . § 63 .
3) Oplysninger om visse særlige poster, jf . § 67 a, nr . 1 og 2 .
4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf . § 68 .

Stk. 2 . En virksomhed, som anvender en eller flere af undtagelserne i stk . 1, skal oplyse dette i noter-
ne .

Stk. 3 . § 11, stk . 2 og 3, finder ikke anvendelse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmu-
lighederne i stk . 1 er anvendt .

Stk. 4 . §§ 37-38 finder ikke anvendelse for virksomheder, der anvender en eller flere af undtagelser-
ne i stk . 1 .«

Lovbemærkninger
Efter artikel 36 i det nye regnskabsdirektiv kan medlemsstaterne fritage virksomheder, der opfylder stør-
relseskriterierne i artikel 3, stk . 1, for en række krav . Undtagelsen kan dog ikke anvendes for holdingvirk-
somheder og investerings virk somheder . Undtagelsesmulighederne kan gennemføres helt eller delvist i 
national lovgivning .

Det foreslås, at nogle af de mulige lempelser, som det nye regnskabsdirektiv giver mulighed for at indføre 
for mikrovirksomheder, udnyttes i årsregnskabsloven . Det foreslås således, at mikrovirksomheder fritages 
for en række notekrav . Baggrunden for den delvise udnyttelse af direktivets lempelsesmuligheder for 
mikrovirksomheder er nærmere omtalt i de almindelige bemærkningers afsnit 3 .1 .2 .3 .

Mikrovirksomheder,  der  kan  anvende  de  nedenfor  anførte  undtagelser,  er  defineret  i  den  foreslåede 
§ 22 a . Mikrovirksomheder skal ifølge den foreslåede § 22 a opfylde nogle nærmere angivne størrelses-
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grænser . Herudover er nogle bestemte typer af virksomheder undtaget fra at kunne anvende de særlige 
regler for mikrovirksomheder .

Efter den foreslåede § 22 b, stk . 1, er mikrovirksomheder, jf . § 22 a, undtaget fra at give følgende oplys-
ninger i noterne til årsregnskabet:
1) Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf . § 53, som denne foreslås ændret ved forslagets § 1, 

nr . 83 og 84 .
2) Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf . den gæl-

dende § 63 .
3) Oplysninger om visse særlige poster, jf . § 67 a, nr . 1 og 2, som foreslås indsat ved forslagets § 1, 

nr . 90 .
4) Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf . § 68, som foreslås 

indsat ved forslagets § 1, nr . 91 .

Der er således tale om, at mikrovirksomheder ifølge forslaget får mulighed for at undlade at give de oven-
nævnte noteoplysninger i årsregnskabet . Forslaget gennemfører delvist de muligheder for at undlade 
noteoplysninger, som følger af artikel 36, stk . 1, litra b, jf . artikel 16 i det nye regnskabsdirektiv .

Mikrovirksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, kan frivilligt tilvælge bestemmel-
ser fra regnskabsklasse B, C og D — bortset fra § 37, § 37 a og § 38, som omtalt i bemærkningerne til § 22 
b, stk . 4, nedenfor — ligesom virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C, efter gældende regler, kan 
tilvælge bestemmelser fra højere regnskabsklasser .

Efter den foreslåede § 22 b, stk. 2, skal en mikrovirksomhed, der anvender en eller flere af undtagelserne 
i stk . 1, anføre dette i noterne .

Det fremgår af den foreslåede § 22 b, stk. 3, at årsregnskabslovens § 11, stk. 2 og 3, ikke finder anven-
delse på årsregnskaber, hvor en eller flere af undtagelsesmulighederne i § 22 b, stk. 1, er anvendt.

Det foreslåede stk . 3 har baggrund i artikel 36, stk . 4, i det nye regnskabsdirektiv, hvoraf det fremgår, at 
årsregnskaber udarbejdet af mikrovirksomheder, som anvender nogle af eller alle direktivets undtagelses-
muligheder i artikel 36, stk . 1-3, anses for at give et retvisende billede, som beskrevet i direktivets artikel 
4, stk. 3, og at artikel 4, stk. 4, i direktivet således ikke finder anvendelse. Artikel 4, stk. 3, svarer til den 
gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 11, stk . 1 og 2, mens artikel 4, stk . 4, svarer til den fore-
slåede ændring af bestemmelsen i § 11, stk . 3 . Det kan således ikke med henvisning til § 11, stk . 3, hæv-
des, at et årsregnskab, der er udarbejdet ved anvendelse af en eller flere af undtagelserne i stk. 1, ikke 
giver et retvisende billede, jf . § 11, stk . 1, 1 . pkt . Tilsvarende kan det ikke med henvisning til § 11, stk . 2, 
kræves, at årsregnskabet skal suppleres med yderligere oplysninger for at give et retvisende billede .

Efter den foreslåede § 22 b, stk. 4, finder årsregnskabslovens § 37, § 37 a og § 38 ikke anvendelse for 
mikrovirksomheder, der anvender en eller flere af undtagelserne i § 22 b, stk. 1. § 37, § 37 a og § 38 gen-
nemfører artikel 8 i det nye regnskabsdirektiv . Det fremgår af artikel 36, stk . 3, i det nye regnskabsdirek-
tiv,  at  virksomheder,  som  anvender  en  eller  flere  af  undtagelserne  for  mikrovirksomheder,  ikke  kan 
anvende reglerne fra artikel 8 . Det foreslåede stk . 4 gennemfører således direktivets artikel 36, stk . 3 .
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Ifølge § 37, som denne foreslås ændret, skal virksomheder som hovedregel efter første indregning løbende 
regulere finansielle aktiver samt de finansielle  forpligtelser, der  indgår  i en handelsbeholdning eller er 
afledte  finansielle  instrumenter,  til  dagsværdi  og  indregne  værdireguleringerne  i  resultatopgørelsen. 
Ifølge § 37 a, kan finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf, uanset at de som udgangs-
punkt efter § 37, stk . 2, ikke skal måles til dagsværdi, måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et 
sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk . 1, skal måles til dagsværdi . Herved sikres det, at både det 
sikrede og sikringsinstrumentet måles til dagsværdi, hvorved der kan opnås en effektiv regnskabsmæssig 
sikring .

Ifølge § 38, som denne foreslås ændret, kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi . Til-
svarende kan virksomheder, der omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forar-
bejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, efter første indregning løbende regulere disse akti-
ver til dagsværdi .

Reglerne i § 37, § 37 a og § 38, som disse foreslås ændret henholdsvis indsat i forslagets § 1, nr . 48-56, 
om løbende regulering til dagsværdi, finder således ikke anvendelse for mikrovirksomheder, der anvender 
en eller flere af undtagelsesmulighederne i stk. 1. Aktiver og forpligtelser, der ellers ville være omfattet af 
§ 37 eller § 37 a, og aktiver, der ellers kunne være omfattet af § 38, skal således i mikrovirksomhedens 
årsregnskab indregnes og løbende måles til kostpris. Mikrovirksomheder, der benytter sig af en eller flere 
af undtagelserne i stk . 1, kan dog anvende § 41, som denne foreslås ændret, om opskrivning til dagsværdi 
med binding på egenkapitalen .

Hvis et aktiv måles til kostpris, skal der dog foretages fornødne nedskrivninger efter bestemmelserne i 
§§ 42 og 46, som disse foreslås ændret . Det betyder f .eks ., at hvis der er et urealiseret tab på en børsno-
teret aktie, skal dette tab indregnes i resultatopgørelsen . Er der derimod tale om en gevinst, kan denne 
ikke indregnes i resultatopgørelsen .

Klassifikation og opstilling 
 

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 23 . Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2, ske-
ma 1 eller 2 og skema 3 eller 4 .

Stk. 2. Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne . Poster, der er 
betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv .), kan opdeles . Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold 
ikke er dækket af en eksisterende post, jf . dog stk . 6 .

Stk. 3. Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskueligheden, 
jf . dog stk . 6 .

Stk. 4. Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens særlige karak-
ter gør det påkrævet, jf . dog stk . 6 .

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis der er behov 
herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lovens regler om tilpasning af 
skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller internationale standarder .

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige skemaerne 
for balance og resultatopgørelse i henhold til stk . 2, 2 . og 3 . pkt ., samt stk . 3 og 4, i det omfang dette er 
nødvendigt for, at årsrapporter m .v . kan indberettes digitalt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 23 . Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2, ske-
ma 1 eller 2 og skema 3 eller 4 .

Stk. 2 . Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne . Poster, der er 
betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv .), kan opdeles . Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold 
ikke er dækket af en eksisterende post .

Stk. 3 . Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskueligheden .
Stk. 4 . Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens særlige karak-

ter gør det påkrævet .
Stk. 5 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis 

der er behov herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lovens regler om 
tilpasning af skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller internationale standarder .

Lovbemærkninger
Forslagets § 23 viderefører gældende lovs § 5, stk . 1, og gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, 
stk . 1-4 . Forslaget implementerer 4 . direktivs artikel 4, stk . 1-3, artikel 8-10 og artikel 22-26 .

Stk . 1 kræver, at virksomhedens resultatopgørelse og balance som udgangspunkt opstilles i overensstem-
melse med de skemaer, som er optrykt i bilag 2 . Samtidig kan virksomheden under visse betingelser til-
passe opstillingen for bedre at vise virksomhedens økonomiske stilling og udvikling .

Skemakravene er bundet af direktivet for at sikre en harmonisering af regnskabsopstillingerne i EU-lan-
dene . Ensartede regnskabsopstillinger antages sammen med ensartede værdiansættelsesmetoder, at 
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Klassifikation og opstilling 
 

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 23 . Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2, ske-
ma 1 eller 2 og skema 3 eller 4 .

Stk. 2. Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne . Poster, der er 
betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv .), kan opdeles . Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold 
ikke er dækket af en eksisterende post, jf . dog stk . 6 .

Stk. 3. Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskueligheden, 
jf . dog stk . 6 .

Stk. 4. Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens særlige karak-
ter gør det påkrævet, jf . dog stk . 6 .

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis der er behov 
herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lovens regler om tilpasning af 
skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller internationale standarder .

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige skemaerne 
for balance og resultatopgørelse i henhold til stk . 2, 2 . og 3 . pkt ., samt stk . 3 og 4, i det omfang dette er 
nødvendigt for, at årsrapporter m .v . kan indberettes digitalt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 23 . Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2, ske-
ma 1 eller 2 og skema 3 eller 4 .

Stk. 2 . Posterne skal anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne . Poster, der er 
betegnet med arabertal (1, 2, 3 osv .), kan opdeles . Nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold 
ikke er dækket af en eksisterende post .

Stk. 3 . Arabertalsposterne kan sammendrages, hvis sammendragningen fremmer overskueligheden .
Stk. 4 . Opstilling og benævnelse af arabertalsposter skal tilpasses, når virksomhedens særlige karak-

ter gør det påkrævet .
Stk. 5 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ændre bilag 2, herunder foreskrive særlige skemaer, hvis 

der er behov herfor for virksomheder, hvis struktur og postbehov ikke kan tilgodeses ved lovens regler om 
tilpasning af skemaer eller som følge af ændringer i markedsvilkår eller internationale standarder .

Lovbemærkninger
Forslagets § 23 viderefører gældende lovs § 5, stk . 1, og gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, 
stk . 1-4 . Forslaget implementerer 4 . direktivs artikel 4, stk . 1-3, artikel 8-10 og artikel 22-26 .

Stk . 1 kræver, at virksomhedens resultatopgørelse og balance som udgangspunkt opstilles i overensstem-
melse med de skemaer, som er optrykt i bilag 2 . Samtidig kan virksomheden under visse betingelser til-
passe opstillingen for bedre at vise virksomhedens økonomiske stilling og udvikling .

Skemakravene er bundet af direktivet for at sikre en harmonisering af regnskabsopstillingerne i EU-lan-
dene . Ensartede regnskabsopstillinger antages sammen med ensartede værdiansættelsesmetoder, at 
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gøre årsrapporterne lettere sammenlignelige, hvilket generelt er i regnskabsbrugernes og virksomheder-
nes interesse .

Det er ikke fundet nødvendigt at indføje en særlig bestemmelse til videreførelse af § 28, stk . 3, 1 . pkt ., i lov 
om erhvervsdrivende fonde i den gældende affattelse . Denne retstilstand skal fortsætte, allerede fordi for-
slagets § 19, stk . 3, foreskriver en adskillelse af erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige forhold . For 
erhvervsdrivende fonde er det særligt relevant, at væsentlige handlinger af alménnyttig karaktér, som ikke 
bidrager til virksomhedens erhvervsmæssige resultat, ikke sammenblandes med erhvervsaktiviteter . Til-
svarende hensyn ligger bag reglen om, at fonde, der ikke selv har erhvervsaktiviteter, kan udeholdes af de 
af dem udarbejdede koncernregnskaber, jf . forslagets § 114, stk . 2, nr . 4 . I visse tilfælde kan også selska-
ber have aktiviteter, der i regnskabsopstillingerne bør adskilles fra de øvrige aktiviteter .

Skemakravene for balancen er som hidtil udformet, så hovedposter er ført i kapitæler og mellemtotaler 
(samleposter), er markeret med romertal . De enkelte poster i balance og resultatopgørelse er arabertals-
poster . Hovedposterne og romertalsposterne er efter stk . 2 bundne, men virksomheden kan indføre en 
mere detaljeret opdeling og benævnelse af de enkelte arabertalsposter . Rækkefølgen må dog ikke ændres . 
Forslagets § 13, stk . 1, nr .3, tillader virksomhederne at sammendrage ubetydelige arabertalsposter . Stk .3 
tillader det tillige, hvis det fremmer regnskabsopstillingernes overskuelighed . Her kræver forslagets § 66, 
at de sammendragne tal vises i noterne .

På samme måde som gældende ret kræves i stk . 4, at opstilling og benævnelse af arabertalsposterne skal 
tilpasses den enkelte virksomhed, når dens særlige karakter gør det nødvendigt .

Forslagets stk . 5 bemyndiger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til at ændre på bilag 2, der indeholder opstil-
lingsskemaerne . Bilagene er en del af loven og har derfor lovkraft . Bemyndigelsen er dog indskrænket til 
to hovedgrupper af tilfælde . Det ene er, hvis der er et særligt behov for at etablere særlige skemaer for 
særlige typer af virksomheder . Da der er indbygget mange frihedsgrader i lovens skemakrav, antages disse 
behov kun at ville opstå i meget exceptionelle tilfælde . Den anden gruppe af tilfælde er de situationer, hvor 
ændringer i markedsvilkår, såvel nationale som internationale, fører til særlige ændringsbehov . Mere sand-
synligt er dog, at de internationale standarder, enten direkte eller indirekte ved deres betydning for de 
europæiske regnskabsdirektiver, kan føre til, at opstillingsskemaerne må tilpasses . Det forekommer ikke 
praktisk at skulle anvende almindelig procedure for lovændringer i sådanne tilfælde . Bestemmelsen er pla-
ceret i regnskabsklasse B, fordi de grundlæggende klassifikationsog opstillingskrav findes her.

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 23, stk . 2, 3 . pkt ., indsættes efter »post«: », jf . dog stk . 6« .

I § 23, stk . 3, indsættes efter »overskueligheden«: », jf . dog stk . 6« .

I § 23, stk . 4, indsættes efter »påkrævet«: », jf . dog stk . 6« .

I § 23 indsættes som stk . 6:
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»Stk. 6 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der begrænser mulighederne for at fravige skemaer-
ne for balance og resultatopgørelse i henhold til stk . 2, 2 . og 3 . pkt ., samt stk . 3 og 4, i det omfang dette 
er nødvendigt for, at årsrapporter m .v . kan indberettes digitalt .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 23, stk . 1 og stk . 2, 1 . pkt ., kræver som udgangspunkt, at virksomhederne opstiller 
balancen og resultatopgørelsen i overensstemmelse med et af de skemaer, der fremgår af lovens bilag 2, 
og at posterne anføres særskilt og i den rækkefølge, som er angivet i skemaerne . Dette udgangspunkt vil 
fortsat være gældende efter den foreslåede ændring af skemaerne i bilag 2 .

De gældende bestemmelser i § 23, stk . 2, 2 . og 3 . pkt ., og i stk . 3, indeholder dog nogle muligheder for at 
fravige skemaerne . Det følger således af stk . 2, 2 . og 3 . pkt ., at poster benævnt med arabertal kan opde-
les, og nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis deres indhold ikke er dækket af en eksisterende post . Araber-
talsposter kan ligeledes sammendrages, hvis det fremmer overskueligheden, jf . stk . 3 .

I henhold til stk . 4 skal opstilling og benævnelse af arabertalsposter tilpasses, når virksomhedens særlige 
karakter gør det påkrævet .

Virksomhederne skal i dag indberette deres årsrapport digitalt til Erhvervsstyrelsen via en af indberet-
ningsløsningerne i Regnskab 2 .0 — Regnskab Basis, Regnskab Special eller system til systemløsningen — 
efter reglerne herom i indsendelsesbekendtgørelsen . Disse regler er udstedt med hjemmel i årsregnskabs-
lovens § 153 a .

Indberetningen forudsætter anvendelse af en taksonomi, dvs . en fortegnelse over de elementer, der kan 
være med i en digital årsrapport . Den i Regnskab 2 .0 . anvendte taksonomi for årsregnskabsloven er en luk-
ket taksonomi . Dette betyder som udgangspunkt, at virksomhederne ikke selv kan udvide den . Det er dog 
undtagelsesvist muligt at udvide taksonomien på udvalgte områder — eksempelvis i forbindelse med pen-
gestrømsopgørelsen og hovedog nøgletal i ledelsesberetningen . Det er derimod ikke muligt for virksom-
heden at tilføje yderligere poster i balancen og resultatopgørelsen end dem, der fremgår af taksonomien .

I Regnskab Basis er det kun muligt at benytte udvalgte elementer fra taksonomien, hvorimod man i Regn-
skab Special kan benytte sig af alle elementer fra hele taksonomien .

Taksonomien indeholder en række yderligere poster til balancen og resultatopgørelsen end de, der frem-
går af lovens skemaer . Taksonomien er udviklet — og udvikles løbende — så den tager hensyn til virksom-
hedernes behov . Taksonomien tilsigter således at tage højde for virksomhedernes behov for supplering 
m .v . af regnskabsskemaernes poster .

Hvis en virksomheds særlige karakter imidlertid gør det nødvendigt at tilføje en atypisk regnskabspost i 
balancen eller resultatopgørelsen, som ikke fremgår af taksonomien, giver indsendelsesbekendtgørelsen 
mulighed for, at virksomheden efter ansøgning til Erhvervsstyrelsen kan fritages for digital indberetning 
af årsrapporten . Virksomheden vil, hvis ansøgningen imødekommes, skulle indsende årsrapporten i 
papir-format .
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Da de digitale indberetningsløsninger dækker langt de fleste behov for poster i balance og resultatopgø-
relse og desuden giver mulighed for at specificere posterne i noterne, er betingelserne for at undlade digi-
tal indberetning kun yderst sjældent opfyldt . Erhvervsstyrelsen har da hidtil også kun behandlet et mindre 
antal ansøgninger om fritagelse for digital indberetning årligt .

Ansøgningerne har hovedsageligt drejet sig om årsrapporter med følgende problemstillinger i forhold til 
digital indberetning:
• resultatopgørelse og/eller balance er opdelt på henholdsvis erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæs-

sige aktiviteter,
• årsrapporten indeholder en erklæring fra en intern revisor .

Det nye regnskabsdirektiv giver i artikel 9, stk . 4, medlemsstaterne mulighed for at begrænse virksomhe-
dernes adgang til at fravige opstillingsskemaerne for balance og resultatopgørelse i det omfang, en sådan 
begrænsning er nødvendig for, at årsrapporterne kan indberettes digitalt . Medlemsstaterne kan således 
kræve, at visse eller alle virksomheder alene kan benytte de poster, der er indarbejdet i deres respektive 
indberetningsløsninger .

I forslagets § 1, nr . 40, foreslås det, at denne mulighed i direktivet udnyttes ved at indsætte en ny bestem-
melse som § 23, stk . 6, i årsregnskabsloven, der bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte regler, som 
begrænser virksomhedernes mulighed for at fravige skemaernes krav til posterne i balancen og resultat-
opgørelsen . Bemyndigelsen vil i givet fald blive udnyttet ved, at der fastættes nærmere bestemmelser 
herom i en bekendtgørelse .

Bemyndigelsen vil kunne udnyttes til at sikre, at flere — og i yderste konsekvens alle — årsrapporter vil 
skulle indberettes digitalt, idet mulighederne for efter ansøgning at blive fritaget for digital indberetning 
vil kunne begrænses eller helt afskaffes .

Bemyndigelsen vil også kunne udnyttes til at reducere antallet af mulige indberetningslinjer i taksonomien 
og dermed give mulighed for større ensartethed i indberetningerne .

Bemyndigelsen vil ligeledes kunne anvendes, hvis det på sigt bliver aktuelt at fremme udviklingen af mere 
skema-baserede indberetningsløsninger for eksempelvis de mindre virksomheder .

Ved eventuel senere beslutning om udnyttelse af bemyndigelsen vil det være helt afgørende, at der tages 
højde for virksomhedernes fortsatte mulighed for at give en retvisende præsentation af deres forhold i 
balancen og resultatopgørelsen . Forud for Erhvervsstyrelsens eventuelle udnyttelse af bemyndigelsen vil 
de relevante interessenter blive inddraget . Dette vil naturligt kunne ske ved drøftelse heraf i Regnskabsrå-
det .

Som en konsekvens af den foreslåede nye § 23, stk . 6, foreslås det, at der i § 23, stk . 2, 3 og 4, indsættes 
en henvisning til stk . 6, således at det fremgår, at tilpasning af opstilling og benævnelse af arabertals poster 
skal foretages med respekt af de regler, der udstedes i henhold til den foreslåede bemyndigelse i stk . 6 .

Det foreslås, at den nye bestemmelse i § 23, stk . 6, skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, C og D .
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Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 23 
for regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af for-
slaget .
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Gældende bestemmelse
§ 24 . Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regn-
skabsår . Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . 
Virksomheden kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed 
skyldes ændringer i virksomhedens aktiviteter .

Stk. 2. Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis 
det foregående årsregnskab indeholder en sådan post .

Stk. 3. Stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, i det omfang sammenligningstal 
er foreskrevet i denne lov .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 24 . Ved hver post i balance og resultatopgørelse anføres de tilsvarende beløb for det foregående regn-
skabsår . Er posterne ikke direkte sammenlignelige med foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . 
Virksomheden kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed 
skyldes ændringer i virksomhedens aktiviteter .

Stk. 2 . Poster i balance og resultatopgørelse, som ikke indeholder noget beløb, skal kun medtages, hvis 
det foregående årsregnskab indeholder en sådan post .

Stk. 3 . Stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for noteoplysninger, i det omfang sammenligningstal 
er foreskrevet i denne lov .

Lovbemærkninger
Forslagets § 24 om sammenligningstal er grundlæggende for regnskabsbrugers bedømmelse af virksom-
hedens udviklingsretning og -hastighed . Selvom mere end ét års sammenligningstal i den forbindelse ville 
være hensigtsmæssigt, stiller forslagets stk . 1 i lighed med gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 3 
og 4 . direktivs artikel 4, stk . 4, kun krav om ét års sammenligningstal . Det skyldes, at udarbejdelsen af 
sammenligningstal kan være overordentligt krævende eller umuligt, særligt når væsentlige aktiviteter fra-
sælges eller tilkøbes igennem flere år.

Efter stk . 2 skal hverken balancen eller resultatopgørelse indeholde beløb på nul, hvis der intet er at vise 
for en post eller dens sammenligningstal . Dette gælder også for andre opstillinger .

Kravet om sammenligningstal gælder posterne i balance og resultatopgørelse . Forslaget indeholder end-
videre enkelte bestemmelser, hvor sammenligningstal tillige kræves for noterne, jf . forslagets §§ 68, 69 
og 96 . Sammendrages poster i medfør af stk . 3, skal disse anføres særskilt i noterne tillige med sammen-
ligningstal, jf . forslagets § 66 . Udarbejdes pengestrømsopgørelse, jf . forslagets § 86, er der ligeledes krav 
om sammenligningstal . I forslagets § 101 er der tilsvarende stillet krav om sammenligningstal for hovedog 
nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen . Hér er dog krav om 4 års sammenligningstal fremfor kun ét år .

Ændrer virksomheden regnskabspraksis, opstillinger, monetær måleenhed eller regnskabsår, skal sam-
menligningstal tilpasses . Er tilpasning ikke mulig, skal det oplyses, jf . notekravet i forslagets § 55 .

Tilkøb eller frasalg af aktiviteter skal ikke nødvendigvis medføre ændring af sammenligningstal, da sådanne 
tilkøb eller frasalg kan være helt naturlige for virksomheden . Foretager virksomheden ikke tilpasninger, 
skal der gives andre oplysninger, som muliggør en sammenligning år for år, jf . forslagets § 55, stk . 1 .
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Balancen

Gældende bestemmelse
§ 25 . Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og 
egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse aktiver og forpligtelser . Ved passiver forstås summen af 
egenkapital og indregnede forpligtelser .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 25 . Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og 
egenkapitalen, der udgør forskellen mellem disse aktiver og forpligtelser . Ved passiver forstås summen af 
egenkapital og indregnede forpligtelser .

Lovbemærkninger
Forslagets § 25 præciserer, at balancen skal indeholde indregnede aktiver henholdsvis forpligtelser . 
Begrebet „indregning“ er en oversættelse af det internationalt anvendte begreb „recognition“, og er en 
modernisering af den terminologi, der anvendes i gældende lov . Indregnede aktiver og forpligtelser er blot 
et udtryk for de aktiver og forpligtelser, der er medtaget i balancen .

I bilag 1, C, nr. 1 og 5, defineres aktiver og forpligtelser. Disse definitioner er meget brede og tilsigter at 
sætte rammerne for, hvad der generelt skal forstås som aktiver og forpligtelser. Indførelsen af disse defi-
nitioner i loven har længe været efterlyst i praksis som rettesnor for, hvad der kan og skal indregnes i balan-
cen .

Regnskabets elementer er defineret med baggrund i IASC’s begrebsramme, men svarer i det store hele 
også til de definitioner, der er udviklet af FASB. Forslaget indeholder derfor de samme rammer, som er 
fastsat internationalt .

At et konkret forhold falder ind under definitionen på et aktiv eller en forpligtelse, er ikke ensbetydende 
med, at forholdet skal indregnes i balancen . Virksomheden kan som hovedregel kun indregne poster i 
balancen, som opfylder både definitionerne og indregningskriterierne.

Indregningskriterierne, som fremgår af forslagets § 33, fastslår, at alene de aktiver og forpligtelser, som 
kan måles pålideligt, tillades indregnet . Det betyder, at indregningen af aktiver og forpligtigelser kommer 
til at bestå af en ægte delmængde af de aktiver og forpligtelser, som definitionerne omfatter. Derved fra-
sorteres mange aktiver og forpligtelser, som nok opfylder definitionerne, men som ikke opfylder kravene 
til pålidelighed . Formålet er at forhindre indregning af aktiver og forpligtelser, som hviler på et for spinkelt 
grundlag . De aktiver, der frasorteres, vil ofte være videnaktiver, dvs . organisatoriske og personalemæs-
sige videnressourcer . Men også unikke varemærker og patenter kan risikere ikke at opfylde indregnings-
kriterierne . Frasorterede aktiver og forpligtelser kan i stedet omtales i noter eller i årsberetningen .

De brede definitioner kan med fordel benyttes som udgangspunkt for omtalen i årsberetningen af virksom-
hedens videnressourcer, jf . forslagets § 99, nr . 2 . De kan også benyttes som inspiration, hvis virksomhe-
den udarbejder et egentligt videnregnskab, der indgår som en del af årsrapporten, jf. forslagets § 14. Defi-
nitionerne vil derved komme til at sætte rammerne for hele årsrapporten .
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Begrebet „forpligtelser“ omfatter både gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser (hensættelser), jf . 
bilag 1, C, nr . 5 og 7 . Det betyder, at den nuværende mulighed for at indregne hensættelser, der ikke er for-
pligtelser, fjernes .

Egenkapitalens størrelse bestemmes af forskellen mellem de indregnede aktivers henholdsvis forpligtel-
sers beløb .

Begrebet „passiver“ er et samlebegreb for egenkapital og forpligtelser .
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Gældende bestemmelse
§ 26 . Tilgodehavender under omsætningsaktiver, der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabs-
årets udløb, anses som langfristede . De skal klassificeres særskilt for hver arabertalspost, medmindre til-
svarende oplysninger gives i noterne .

Stk. 2. Forpligtelser, der forfalder til betaling inden for et år efter regnskabsårets udløb, er kortfriste-
de . Andre forpligtelser er langfristede . Forpligtelserne skal klassificeres i overensstemmelse med disse kri-
terier for hver arabertalspost, medmindre tilsvarende oplysninger gives i noterne .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 26 . Tilgodehavender under omsætningsaktiver, der forfalder til betaling mere end et år efter regnskabs-
årets udløb, anses som langfristede . De skal klassificeres særskilt for hver arabertalspost, medmindre til-
svarende oplysninger gives i noterne .

Stk. 2 . Forudbetalinger fra kunder kan på en synlig måde modregnes inden for aktivposten »Varebe-
holdninger« henholdsvis posten »Igangværende arbejder for fremmed regning«, i det omfang forudbeta-
lingerne vedrører de pågældende poster .

Stk. 3 . Forpligtelser, der forfalder til betaling inden for et år efter regnskabsårets udløb, er kortfriste-
de . Andre forpligtelser er langfristede . Forpligtelserne skal klassificeres i overensstemmelse med disse kri-
terier for hver arabertalspost, medmindre tilsvarende oplysninger gives i noterne .

Lovbemærkninger
Forslagets § 26 svarer i sin helhed til gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 5, og implementerer dele 
af 4 . direktivs artikel 9 og 10 .

Stk . 1 indebærer, at tilgodehavender, der er omsætningsaktiver, og som forfalder til betaling mere end ét 
år efter regnskabsårets udløb, anses for langfristede . Derved kompenseres i et vist omfang for den usyste-
matik, der præger inddelingen i omsætningsog anlægsaktiver i forhold til inddelingen i kortog langfristede 
forpligtelser . Opdelingen i langfristede og kortfristede omsætningsaktiver fortæller regnskabsbruger om 
den tidsmæssige fordeling af nettoindbetalingerne . Derved opnås bedre forudsætninger for at kunne vur-
dere virksomhedens likviditetsforhold .

Stk . 2, hvorefter forudbetalinger fra kunder kan modregnes i posten „Varebeholdninger“ henholdsvis 
posten „Igangværende arbejder for fremmed regning“, er en undtagelse fra det generelle modregnings-
forbud i forslagets § 13, stk . 1, nr . 8 . Med denne formulering præciserer forslaget, at modregning fortsat 
kan finde sted i posten „Igangværende arbejder for fremmed regning“, uanset at posten i balancen er flyt-
tet fra romertalsposten „Varebeholdninger“ til romertalsposten „Tilgodehavender“ .

I modsætning til § 5 i gældende årsregnskabsbekendtgørelse kræves, at der skal være en sammenhæng 
mellem den modtagne forudbetaling og varebeholdningen henholdsvis det igangværende arbejde . Dette 
krav har også normalt været opfyldt i praksis . Modtagne forudbetalinger fra kunder kan som hidtil også 
klassificeres som forpligtelse i balancen, da virksomheden har en forpligtelse til at yde f.eks. varer og tje-
nesteydelser til tredjemand i en kommende periode .
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Stk. 3 betyder, at forpligtelser skal klassificeres efter forfaldstidspunktet (likviditetskriteriet), så forpligtel-
ser, der forfalder til betaling inden for et år, anses for kortfristede, medens andre forpligtelser anses for 
langfristede .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 26, stk . 2, ophæves .

Stk . 3 bliver herefter stk . 2 .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 26, stk . 2, giver mulighed for, at forudbetalinger fra 
kunder kan modregnes på en synlig måde inden for aktivposten ”Varebeholdninger” henholdsvis posten 
”Igangværende arbejder for fremmed regning” i det omfang, forudbetalingerne ved rører de pågældende 
poster .

Bestemmelsen er baseret på en valgmulighed i de tidligere regnskabsdirektiver, som medlemsstaterne 
kunne vælge at udnytte . Denne valgmulighed er videreført i det nye regnskabsdirektiv, hvor den fremgår 
af skemaerne i bilag 3 og 4 til direktivet .

Det foreslås, at § 26, stk . 2, ophæves .

Baggrunden for forslaget er, at muligheden for modregning i posten ”Varebeholdninger” er i strid med de 
internationale regnskabsstandarder IFRS . En tilpasning til IFRS vurderes ikke at være mere byrdefuld end 
det alternativ, som foreslås ophævet . Hertil kommer, at der er tale om en valgmulighed, som ikke anven-
des i større udstrækning . Bestemmelsen har i praksis alene omfattet almindeligt varesalg .

Med forslaget foretages der således en tilpasning til de internationale regler vedrørende dette forhold .

Ophævelsen af § 26, stk . 2, har ingen betydning i forhold til præsentationen af entreprisekontrakter, da 
der ved entreprisekontrakter reelt sker løbende levering i takt med arbejdets udførelse . Det beløb, som 
fremgår af balancen, er således udtryk for et tilgodehavende hos kunden og ikke et varelager . Dette tilgo-
dehavende nedbringes løbende ved kundens aconto betalinger .

Modtagne betalinger på entreprisekontrakter, som er reelle forudbetalinger, skal dog præsenteres som 
forudbetalinger i balancen . Dette vil være tilfældet, hvor forudbetalingen på den enkelte kontrakt oversti-
ger værdien af det udførte arbejde .

Den gældende bestemmelse i § 26, stk . 3, videreføres uændret som stk . 2 .

§ 26 gælder i dag for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, jf . de gældende bestemmelser 
i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 . Den foreslåede ophævelse af § 26, stk . 2, vil derfor få virkning 
for alle tre regnskabsklasser .
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Gældende bestemmelse
§ 27 . Omkostninger, der er afholdt senest på balancedagen, men som vedrører de efterfølgende år, skal 
klassificeres som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver . Indtægter, der vedrører regn-
skabsåret, men som først forfalder til betaling efter balancedagen, skal klassificeres som tilgodehavender .

Stk. 2. Betalinger, der er indgået senest på balancedagen, men som vedrører indtægter i de efterføl-
gende år, skal klassificeres som periodeafgrænsningsposter under forpligtelser . Omkostninger, der vedrø-
rer regnskabsåret, men som først vil blive betalt i de efterfølgende år, skal klassificeres som gældsforplig-
telser .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 27 . Omkostninger, der er afholdt senest på balancedagen, men som vedrører de efterfølgende år, skal 
klassificeres som periodeafgrænsningsposter under omsætningsaktiver . Indtægter, der vedrører regn-
skabsåret, men som først forfalder til betaling efter balancedagen, skal klassificeres som tilgodehavender .

Stk. 2 . Betalinger, der er indgået senest på balancedagen, men som vedrører indtægter i de efterføl-
gende år, skal klassificeres som periodeafgrænsningsposter under forpligtelser . Omkostninger, der vedrø-
rer regnskabsåret, men som først vil blive betalt i de efterfølgende år, skal klassificeres som gældsforplig-
telser .

Lovbemærkninger
Forslagets § 27 viderefører gældende årsregnskabslovs § 18 om periodeafgrænsningsposter m .v . og 
implementerer 4 . direktivs artikel 18 og 21 .

Stk. 1 vedrører  forhold, der på balancetidspunktet skal klassificeres som henholdsvis periodeafgræns-
ningsposter eller tilgodehavender under aktiver . Periodeafgrænsningsposter under aktiver vil typisk bestå 
af forudbetalt husleje, forsikringspræmier, renter etc ., som i overensstemmelse med det almindelige peri-
odiseringsprincip først skal indregnes som omkostninger i efterfølgende års resultatopgørelse . Der er 
således i realiteten tale om „udgifter“, som virksomheden har afholdt senest på balancedagen, men som 
endnu ikke er omkostningsført i resultatopgørelsen, jf . bemærkningerne til § 28 .

Stk. 2 vedrører forhold, der på balancetidspunktet skal klassificeres som gældsforpligtelser. Periodeaf-
grænsningsposter under gældsforpligtelser vedrører modtagne beløb, der først skal indregnes som ind-
tægter i efterfølgende års resultatopgørelse . Modtagne forudbetalinger fra kunder skal dog opføres under 
den dertil beregnede post, medmindre der modregnes, jf . forslagets § 26 .

Da periodeafgrænsningsposterne under henholdsvis aktiver og forpligtelser kan dække over en række 
særegne forhold, skal virksomheder i regnskabsklasse C forklare om posternes indhold i noterne, jf . forsla-
gets §§ 88, stk . 2 og 91 .
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Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 28 . Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 28 . Resultatopgørelsen består af indregnede indtægter og omkostninger .

Lovbemærkninger
Bilag 1, C, nr. 10 og 12 definerer elementerne i resultatopgørelsen, nemlig indtægter og omkostninger. 
Efter definitionerne er indtægter og omkostninger direkte afledt af indregningen og målingen af aktiver og 
forpligtelser. Det indebærer, at resultatopgørelsen som udgangspunkt kommer til at tjene som en specifi-
kation — en forklaring — af de værdiændringer, der opstår i balancen . Indtægter og omkostninger skal klas-
sificeres — specificeres — i overensstemmelse med skemakravene i bilag 2, skema 3 og 4. Derved får regn-
skabsbruger lettere ved at lokalisere kilderne til virksomhedens værditilvækst . Forhold, der ikke medfører 
ændringer i værdien af aktiver eller forpligtelser, får ikke indvirkning på resultatopgørelsens udsagn .

Alle værdiændringer i balancen, som medfører ændring i egenkapitalen, vil som hovedregel indgå i resul-
tatopgørelsen . Der er dog visse undtagelser . Forslagets § 49 afskærer visse indtægter fra at blive indreg-
net i resultatopgørelsen, da ikke alle indtægter anses for indtjent. Denne modifikation er et udslag af for-
sigtighedsgrundsætningen, som stammer fra 4. direktiv. Også visse nærmere specificerede omkostninger 
må ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen .

Værdiændringer som følge af indskud og udtræk fra ejerne i form af ændringer i selskabskapitalen og 
udlodning af udbytte kan ligeledes ikke indregnes i resultatopgørelsen . Baggrunden er, at sådanne vær-
diændringer ikke har at gøre med virksomhedens præstationsevne, samt at virksomheden i denne sam-
menhæng traditionelt ikke betragtes som en særskilt entitet adskilt fra ejerne . Der henvises til bemærknin-
gerne til forslagets § 49 .

Begreberne „omkostninger“ og „udgifter“ er ofte blevet anvendt i flæng. Der er tradition for i dansk regn-
skabspraksis at benævne periodiserede udgifter for omkostninger, men herudover eksisterer der ikke 
blandt praktikere en entydig forståelse af begrebernes indhold .

Omkostningsbegrebet, som dette er defineret i bilag 1, C, nr. 12, er udtryk for et fald i egenkapitalen for-
årsaget af en ændring i aktivernes værdi eller en stigning i forpligtelserne. Det følger af definitionen, at 
omkostninger ikke nødvendigvis opstår i den periode, hvori virksomheden anskaffer ressourcer eller påta-
ger sig forpligtelser . Hvis ikke ressourceanskaffelsen eller forpligtelsen medfører fald i egenkapitalen, er 
der således ikke tale om en omkostning . Der vil derimod være tale om en „udgift“ . Udgiften opstår på det 
tidspunkt, hvor virksomheden erhverver ressourcer og dermed påtager sig en forpligtelse til at betale for 
ressourcen . Udgiften svarer beløbsmæssigt til ressourcens kostpris, dvs . det beløb, som før eller siden skal 
betales .
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Nogle udgifter vil blive omkostningsført i resultatopgørelsen i det regnskabsår, de er afholdt . Andre vil – 
som følge af definitionen på aktiver og det grundlæggende periodiseringsprincip — blive indregnet som 
aktiver i balancen, og først i efterfølgende år blive indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen .

Lovforslaget  definerer  imidlertid  ikke  begrebet  „udgift“  nærmere.  Efter  Regnskabsrådets  anbefaling 
benyttes i forslaget konsekvent begrebet „omkostninger“ — i visse tilfælde også, hvor begrebet „udgifter“ 
ville være mere dækkende . Det er imidlertid vanskeligt at indføre en stringent sondring mellem „omkost-
ninger“ og „udgifter“ i regnskabsreguleringen, ikke mindst på grund af den i praksis divergerende forstå-
else af begrebet omkostninger og sprogbrugen i 4 . direktiv .

F .eks . er begrebet indirekte produktionsomkostninger (IPO) i praksis så indarbejdet, at det ikke er fundet 
hensigtsmæssigt at lade forslaget anvende andre benævnelser for dette forhold . I virksomhedernes 
interne regnskab opfattes begrebet „omkostning“ traditionelt som „forbrug“ af ressourcer, uanset om 
dette forbrug i den eksterne regnskabsrapportering er blevet omkostningsført i resultatopgørelsen eller 
indregnet som del af aktiverne i balancen. I henhold til definitionen på omkostninger i forslagets bilag 1, C, 
nr . 12, er der strengt taget ikke tale om „omkostninger“ før de aktiverede „IPO ér“ indregnes som omkost-
ninger i resultatopgørelsen, og dermed — bortset fra de tilhørende indtægter — forårsager fald i egenkapi-
talen . Indtil da, er der strengt taget tale om aktiverede indirekte produktionsudgifter . Som nævnt anven-
der forslaget ikke begrebet udgifter .

Den artsopdelte resultatopgørelse, som har baggrund i 4 . direktiv, bygger på en systematik, hvor visse ara-
bertalsposter i regnskabsskemaerne ikke entydigt kan benævnes som enten „omkostninger“ eller „udgif-
ter“ . Ses resultatopgørelsens poster under ét, vil resultatopgørelsen dog også her reelt bestå af „omkost-
ninger“ og „indtægter“, således som disse begreber er defineret i forslaget.
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Gældende bestemmelse
§ 29 . Under posten »Produktionsomkostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse indregnes de 
omkostninger, der i produktionen er medgået for at opnå omsætningen .

Stk. 2. I posterne »Produktionsomkostninger«, »Distributionsomkostninger« og »Administrationsom-
kostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse medregnes af- og nedskrivninger på aktiver samt per-
sonaleomkostninger, som er knyttet til de nævnte funktioner .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 29 . Under posten »Produktionsomkostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse indregnes de 
omkostninger, der i produktionen er medgået for at opnå omsætningen .

Stk. 2 . I posterne »Produktionsomkostninger«, »Distributionsomkostninger« og »Administrationsom-
kostninger« i den funktionsopdelte resultatopgørelse medregnes af- og nedskrivninger på aktiver samt per-
sonaleomkostninger, som er knyttet til de nævnte funktioner .

Lovbemærkninger
Forslagets § 29 præciserer i lighed med gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 7 indholdet af konkrete 
poster i den funktionsopdelte resultatopgørelse .

Stk . 1 bestemmer, at den funktionsopdelte resultatopgørelse skal belastes med de omkostninger, der i pro-
duktionen er medgået til at producere „solgte“ varer og tjenesteydelser . Ressourcer der afholdes til at pro-
ducere varer og tjenesteydelser, der endnu ikke er „solgt“ — og dermed indgået i nettoomsætningen — skal 
normalt indregnes i balancen som varebeholdninger eller igangværende arbejder . Indtægterne matches 
således med produktionsomkostninger . Derved kan regnskabsbruger umiddelbart sammenholde størrel-
sen af produktionsomkostningerne i forhold til salgsværdien heraf, og derved få et indtryk af virksomhe-
dens produktivitet .

Produktionsomkostninger består af såvel direkte som indirekte produktionsomkostninger . Da virksomhe-
der i klasse B ikke har pligt til at indregne indirekte produktionsomkostninger på de enkelte produkter, ind-
regnes disse omkostninger som periodeomkostninger, medmindre virksomheden her vælger at følge reg-
lerne i regnskabsklasse C .

Den funktionsopdelte resultatopgørelse indeholder — i modsætning til den artsopdelte — ikke særskilte 
poster for afskrivninger og personaleomkostninger . Stk . 2 bestemmer derfor, at disse omkostningsarter 
skal fordeles som henholdsvis produktions-, distributions-, og administrationsomkostninger, således at de 
i resultatopgørelsen indeholdes i de nævnte funktioner .

Fordelingen af omkostninger, der er indirekte i forhold til de tre funktioner — Produktion, Distribution og 
Administration — skal ske udfra fordelingsnøgler, der fastsættes af virksomheden selv på ensartet måde år 
for år (konsistens) . Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 25 .

Gældende bestemmelse
§ 30 . (Ophævet) . 

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 30 . Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den ordinære drift, 
og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, skal klassificeres som ekstraordinære indtægter og 
omkostninger .

Lovbemærkninger
Forslagets § 30 præciserer hvilke indtægter og omkostninger, der skal klassificeres som ekstraordinære 
poster .

Internationalt er muligheden for at klassificere forhold som ekstraordinære blevet mere begrænset i de 
senere år, jf . IAS 8 . Det skyldes primært misbrug eller misforståelse af reglerne, hvor ledelser har indreg-
net negative forhold som ekstraordinære for at forbedre det ordinære resultat og tilkendegive, at det 
negative ikke er tilbagevendende, eller for at give regnskabsbruger det indtryk, at ledelsen ikke har haft 
indflydelse på den negative udvikling.

Bestemmelsen markerer, at de samme ekstraordinære forhold normalt ikke kan forventes at forekomme 
igen . Hvad der skal forstås ved virksomhedens ordinære drift må afgøres udfra den konkrete situation . En 
virksomheds vedtægtseller aftalemæssige formål giver sjældent meget vejledning . Eksempler på ekstra-
ordinære poster kan være omkostninger, der er resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor sådanne 
ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver .

Ekstraordinære poster må adskilles fra poster, der omhandler sekundære aktiviteter . Sekundære aktivite-
ter er ordinære aktiviteter, der er jævnligt tilbagevendende, men som ligger udenfor virksomhedens pri-
mære drift, dvs . udenfor det felt, hvor virksomheden har til hensigt at indtjene langt den overvejende del 
af sit overskud . Eksempler på sekundære aktiviteter er virksomhedens interne kantinedrift eller ferieboli-
ger for medarbejderne .

Usædvanlige forhold adskiller sig fra ekstraordinære forhold ved at kunne komme til udtryk gennem såvel 
ordinære som ekstraordinære poster . Udgangspunktet er dog, at de skal henregnes til ordinære poster, og 
virksomhedens ledelse må påvise det ekstraordinære i forholdene, hvis de skal komme til udtryk gennem 
de ekstraordinære poster . Usædvanlige forhold kan være forhold, som forvrider udsagn om selskabets 
drift eller forringer muligheden for sammenligninger med hensyn til resultat og egenkapital . Der kan f .eks . 
være tale om større engangsindtægter eller -omkostninger . Se kravet i forslagets § 77 om omtale af usæd-
vanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen . Bestemmelsen implementerer 4 . direk-
tivs artikel 29, stk . 1

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 30 ophæves .
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Gældende bestemmelse
§ 30 . (Ophævet) . 

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 30 . Indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under den ordinære drift, 
og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, skal klassificeres som ekstraordinære indtægter og 
omkostninger .

Lovbemærkninger
Forslagets § 30 præciserer hvilke indtægter og omkostninger, der skal klassificeres som ekstraordinære 
poster .

Internationalt er muligheden for at klassificere forhold som ekstraordinære blevet mere begrænset i de 
senere år, jf . IAS 8 . Det skyldes primært misbrug eller misforståelse af reglerne, hvor ledelser har indreg-
net negative forhold som ekstraordinære for at forbedre det ordinære resultat og tilkendegive, at det 
negative ikke er tilbagevendende, eller for at give regnskabsbruger det indtryk, at ledelsen ikke har haft 
indflydelse på den negative udvikling.

Bestemmelsen markerer, at de samme ekstraordinære forhold normalt ikke kan forventes at forekomme 
igen . Hvad der skal forstås ved virksomhedens ordinære drift må afgøres udfra den konkrete situation . En 
virksomheds vedtægtseller aftalemæssige formål giver sjældent meget vejledning . Eksempler på ekstra-
ordinære poster kan være omkostninger, der er resultatet af en naturkatastrofe i et område, hvor sådanne 
ikke normalt kan forventes, eller ekspropriation af aktiver .

Ekstraordinære poster må adskilles fra poster, der omhandler sekundære aktiviteter . Sekundære aktivite-
ter er ordinære aktiviteter, der er jævnligt tilbagevendende, men som ligger udenfor virksomhedens pri-
mære drift, dvs . udenfor det felt, hvor virksomheden har til hensigt at indtjene langt den overvejende del 
af sit overskud . Eksempler på sekundære aktiviteter er virksomhedens interne kantinedrift eller ferieboli-
ger for medarbejderne .

Usædvanlige forhold adskiller sig fra ekstraordinære forhold ved at kunne komme til udtryk gennem såvel 
ordinære som ekstraordinære poster . Udgangspunktet er dog, at de skal henregnes til ordinære poster, og 
virksomhedens ledelse må påvise det ekstraordinære i forholdene, hvis de skal komme til udtryk gennem 
de ekstraordinære poster . Usædvanlige forhold kan være forhold, som forvrider udsagn om selskabets 
drift eller forringer muligheden for sammenligninger med hensyn til resultat og egenkapital . Der kan f .eks . 
være tale om større engangsindtægter eller -omkostninger . Se kravet i forslagets § 77 om omtale af usæd-
vanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen . Bestemmelsen implementerer 4 . direk-
tivs artikel 29, stk . 1

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 30 ophæves .
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Lovbemærkninger
Efter den gældende § 30 i årsregnskabsloven skal indtægter og omkostninger, som hidrører fra begiven-
heder, der ikke hører under den ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende, 
klassificeres som ekstraordinære indtægter og omkostninger.

Det foreslås, at § 30 ophæves .

Baggrunden herfor er, at bestemmelsen er i strid med det nye regnskabsdirektiv, som ikke hjemler mulig-
hed for at klassificere indtægter og omkostninger som ekstraordinære. Hertil kommer, at det heller ikke 
under de internationale regnskabsstandarder er muligt at klassificere poster som ekstraordinære, jf. IAS 
1, afsnit 87 .

I forslagets § 1, nr . 90, foreslås det, at der i årsregnskabsloven indsættes en ny bestemmelse som § 67 a, 
hvori der indføres krav om, at virksomhederne i en note skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- og 
udgiftsposter, som er særlige grundet deres størrelse eller art. De poster, som tidligere har været klassifi-
ceret som ekstraordinære, vil herefter skulle anses som særlige poster . ”Særlige poster” er dog et bredere 
begreb end ”ekstraordinære poster” og omfatter langt flere forhold. Dette er nærmere uddybet i bemærk-
ningerne til forslagets § 1, nr . 90 .

Der er dog en væsentlig forskel på præsentationen af ekstraordinære poster og særlige poster . Ekstraor-
dinære poster er en selvstændig post i resultatopgørelsen, mens særlige poster skal forklares i noterne .

§ 30 gælder i dag for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, jf . de gældende bestemmelser 
i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 . Den foreslåede ophævelse af § 30 vil derfor få virkning for alle 
tre regnskabsklasser .
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Gældende bestemmelse
§ 31 .  Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af under-
skud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen . Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en sær-
lig post i egenkapitalen under ”Overført overskud eller underskud”, jf . bilag 2, skema 1 eller 2 .

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette fremgå sær-
skilt af resultatdisponeringen . Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets 
udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 31 . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af under-
skud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen og som en særlig post i egenkapitalen under »Over-
ført overskud eller underskud«, jf . bilag 2, skema 1 eller 2, jf . dog § 48 .

Lovbemærkninger
Efter forslagets § 31 skal bestyrelsens forslag til fordeling af årets resultat placeres i tilknytning til resul-
tatopgørelsen. Beløbet skal tillige klassificeres som en særlig post i egenkapitalen. Sidstnævnte gælder til-
svarende for renter, hvis beløb er afhængig af udbyttets størrelse .

Efter gældende lovs § 56, stk . 6, er der valgfrihed mellem at placere forslaget i tilknytning til balancen eller 
resultatopgørelsen, hvis ikke det placeres i årsberetningen . Forslået udbytte skal efter gældende ret end-
videre indregnes som en gældspost i balancen .

Forslagets § 48 giver fortsat mulighed for — uanset definitionen på forpligtelser, men tilladt af 4. direktivs 
artikel 6 — at indregne forslag til udbytte som en forpligtelse i balancen . Efter den seneste ajourføring af 
IAS 10 er denne metode ikke længere tilladt internationalt .

Uanset valg af metode, må fordelingen af årets resultat ikke indgå i selve resultatopgørelsen, da fordelin-
gen ikke er en omkostning, jf . forslagets § 49, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 31 indsættes efter »resultatopgørelsen«: », jf . dog § 56, stk . 3, 2 . pkt .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 31 er en konsekvens af de foreslåede ændringer i forsla-
gets § 1, nr . 17, vedrørende § 56 . Den foreslåede ændring af § 31 indebærer, at små virksomheder, der 
udarbejder en summarisk egenkapitalopgørelse efter de nye bestemmelser i § 56, stk . 2-3, kan indarbejde 
ledelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i den summariske egenkapitalopgørelse i 
stedet for at vise dette særskilt i tilknytning til resultatopgørelsen, jf . § 56, stk . 3, 2 . pkt .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 31 affattes således:

»§ 31 . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af under-
skud skal placeres i tilknytning til resultatopgørelsen . Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en sær-
lig post i egenkapitalen under ”Overført overskud eller underskud”, jf . bilag 2, skema 1 eller 2 .

Stk. 2 . Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette fremgå sær-
skilt af resultatdisponeringen . Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets 
udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 31 i årsregnskabsloven indeholder regler om placeringen af ledelsens forslag til beslut-
ning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud . Bestemmelsen indeholder 
bl .a . en henvisning til § 56, stk . 3, 2 . pkt ., om bevægelser på egenkapitalen, som foreslås ophævet . Bestem-
melsen indeholder desuden en henvisning til § 48, der giver mulighed for at indregne ledelsens forslag til 
udbytte som en forpligtelse, som ligeledes foreslås ophævet .

Det foreslås derfor, at § 31 affattes på ny . Bestemmelsen gennemfører artikel 9, stk . 6, i det nye regn-
skabsdirektiv . Det foreslås således i den nye affattelse af stk . 1, at henvisningerne til § 48 og § 56, stk . 3, 
2 . pkt ., ikke medtages .

Af det nye stk . 1 fremgår det, at ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud 
eller dækning af underskud skal placeres i tilknytning til resul tat op gørelsen . Endvidere fremgår det, at 
ledelsens forslag til udbytte tillige skal præsenteres som en særlig post i egenkapitalen under ”Overført 
overskud eller underskud”, jf . bilag 2, skema 1 eller 2 .

Fordelingen af årets resultat må ikke indgå i selve resultat op gørelsen, da fordelingen ikke er en omkost-
ning, jf . § 49, stk . 3 .

Forslag til udbytte er ikke omfattet af definitionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr. 6, der bliver nr. 8, idet 
beslutningen om at udlodde udbytte ikke er truffet ved regnskabsårets slutning .

Det foreslås samtidig, at der indsættes et nyt stk . 2 med krav om, at udlodning af ekstraordinært udbytte, 
som er foretaget i regnskabsåret, skal oplyses særskilt i resultatdisponeringen, og at udlodning af ekstra-
ordinært udbytte, som er foretaget efter regnskabsårets udløb, skal oplyses i tilknytning til resultatdispo-
neringen . Præsentationen af ekstraordinært udbytte i årsregnskabet er ikke på nuværende tidspunkt 
direkte reguleret i årsregnskabsloven . I praksis har forholdet derfor givet anledning til tvivlsspørgsmål, 
som afklares med den foreslåede ændring .

Indførelsen af det nye krav i stk . 2 skal ligeledes ses i sammenhæng med, at den gældende § 56, der bl .a . 
indeholder krav om en note med oplysning om bevægelser i egenkapitalen, foreslås ophævet .

Selskabslovens mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte i perioden mellem balancedagen og gene-
ralforsamlingen medfører, at der kan være situationer, hvor de frie reserver på balancedagen, som de 
fremgår af årsrapporten, ikke kan udloddes på generalforsamlingen i det omfang, disse allerede er udlod-
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det . Hvis forholdet ikke fremgår klart af årsrapporten, er der risiko for, at der foretages udlodning, som 
overstiger de frie midler .

Efter den foreslåede § 31, stk . 2, skal der derfor gives oplysning om ekstraordinære udbytter, som er 
udloddet i regnskabsåret og i perioden fra balancedagen og frem til vedtagelsen af årsrapporten på den 
ordinære generalforsamling . Uanset at det ikke direkte fremgår af bestemmelsen i det nye regnskabsdi-
rektivs artikel 9, stk . 6, at der skal gives oplysning om disse udbytter, er oplysningen en forudsætning for, 
at generalforsamlingen på et oplyst grundlag kan tage stilling til ledelsens forslag til beslutning om anven-
delse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud . Det er derfor præciseret, at der også skal 
gives oplysning om udlodninger foretaget efter regnskabsårets udløb .

Præsentationen i tilknytning til resultatdisponeringen af ekstraordinært udbytte, som er udloddet efter 
regnskabsårets udløb, vil ikke påvirke posterne under egenkapitalen . Disse skal fortsat opgøres på balan-
cedagen .

Med den foreslåede ændring skabes der større klarhed om det beløb, som generalforsamlingen kan dispo-
nere over til udlodning af udbytte .

Den foreslåede § 31 gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . I praksis retter den 
sig imidlertid kun mod virksomheder i regnskabsklasse B . Det skyldes, at den foreslåede bestemmelse i 
§ 95 a, der gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, i stk . 1 og 2 også indeholder krav 
til placeringen af ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning 
af underskud og om udlodning af ekstraordinært udbytte, der er sket i eller efter regnskabsårets udløb . 
Samtidig bestemmer den foreslåede § 95 a, stk . 3, at afgivelsen af oplysningerne efter stk . 1 og 2 fritager 
for at give de i § 31 krævede oplysninger .
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Gældende bestemmelse
§ 32 . Virksomheden kan sammendrage følgende poster og i stedet indføre en post benævnt »Bruttofor-
tjeneste« eller »Bruttotab«:
1) Posterne nr . 1-5 i bilag 2, skema 3, og
2) posterne nr . 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4 .

Stk. 2. § 11, stk . 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk . 1 .
Stk. 3. Det første år virksomheden ikke længere benytter stk . 1, kan sammenligningstal, jf . § 24, for 

de omhandlede poster undlades .
Stk. 4. § 138, stk . 6, finder anvendelse, når en virksomhed benytter muligheden i stk . 1 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 32 . Når særlige konkurrencemæssige hensyn tilsiger det, kan virksomheden sammendrage følgende 
poster og i stedet indføre en post benævnt »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab«:
1) Posterne nr . 1-5 i bilag 2, skema 3, og
2) posterne nr . 1-3 i bilag 2, skema 4 .

Stk. 2 . § 11, stk . 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk . 1 .
Stk. 3 . Det første år virksomheden ikke længere benytter stk . 1, kan sammenligningstal, jf . § 24, for 

de omhandlede poster undlades .

Lovbemærkninger
I lighed med gældende årsregnskabslovs § 64c foreslås det tilladt, at små og mellemstore virksomheder, 
hvis særlige konkurrencemæssige forhold tilsiger det, kan sammendrage visse poster i resultatopgørelsen, 
så nettoomsætningen derved ikke vises . Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 27, jf . artikel 12 . 
Baggrunden for at udelade en så væsentlig oplysning af resultatopgørelsen er, at oplysning om nettoom-
sætningens størrelse og de tilhørende produktionsomkostninger traditionelt anses for at kunne skade virk-
somheden i sin konkurrence med andre virksomheder .

Undtagelsesmuligheden har været misbrugt, fordi virksomheder tilsyneladende har undladt nøjere at vur-
dere, hvad der skal til, for at den konkrete virksomhed risikerer at lide skade i konkurrencemæssig hense-
ende . I mange tilfælde er undtagelsen derfor blevet benyttet uretmæssigt .

Det fremgår af Regnskabsrådets rapport afsnit 10 .4 .1, at oplysning om nettoomsætning m .v . er af så 
væsentlig betydning, at oplysningen kun skal kunne undlades, hvis virksomheden virkelig kan påvise, at 
oplysningen reelt kan være til skade for virksomhedens afsætningsmuligheder og indtjening . En henvis-
ning til mulige fremtidige konkurrenter, som slet ikke eksisterer på markedet i dag, er f .eks . ikke tilstræk-
kelig . En monopolvirksomhed vil derfor ikke kunne benytte undtagelsen .

Det er vanskeligt at forestille sig, at mere end et fåtal af virksomheder retmæssigt vil kunne benytte und-
tagelsen, eftersom virksomhedens stilling i konkurrencemæssig henseende først og fremmest afgøres af 
virksomhedens egen effektivitet . Konkurrenter vil dog kunne spore virksomhedens fortjenstmargin i et 
marked, hvor der er få konkurrenter . Hér kan det være berettiget at sammendrage posterne .
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Ofte ligger virksomhedens konkurrenter inde med omtrentlige oplysninger om dens nettoomsætning . Er 
der formodning herfor, kan oplysning herom i årsrapporten næppe skade virksomheden og kan derfor ikke 
udelades .

Revisor skal ved sin revision kritisk efterprøve ledelsens opfattelse af reel og påviselig skade .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 32, stk . 1, nr . 2, indsættes efter »posterne nr . 1-3«: »og 6« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 32, stk . 1, kan små virksomheder (regn-
skabsklasse B), når særlige konkurrencemæssige hensyn tilsiger det, sammendrage de i bestemmelsen 
nævnte poster i lovens bilag 2, skema 3 og 4, til én post . Resultatopgørelsen kan opdeles enten efter arter 
i skema 3 som omfattet af § 32, stk . 1, nr . 1, eller efter funktioner i skema 4 som omfattet af § 32, stk . 1, 
nr . 2 .

Muligheden for at sammendrage poster i resultatopgørelsen efter § 32, stk . 1, kan endvidere anvendes af 
mellemstore virksomheder, jf . henvisningsreglen i § 78, stk . 1, idet disse virksomheder dog skal anvende 
skema 5 og 6 i bilag 2, jf . § 79 . Derimod kan store virksomheder ikke anvende muligheden for sammen-
drag, jf . § 81 .

Bestemmelsen i § 32, stk . 1, har baggrund i 4 . direktivs artikel 27, der tillader medlemsstaterne at fravige 
direktivets opstillingsskemaer for resultatopgørelsen for små og mellemstore virksomheder, således at 
disse virksomheder kan sammendrage de oplistede poster i resultatopgørelsen i én post benævnt »Brut-
tofortjeneste« eller »Bruttotab« .

I »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab« indgår posten »Andre driftsindtægter« som post nr . 4 i den artsop-
delte resultatopgørelse efter lovens bilag 2, skema 3 . I den funktionsopdelte resultatopgørelse efter lovens 
bilag 2, skema 4, findes den identiske post som nr. 6. Sidstnævnte post i den funktionsopdelte resultatop-
gørelse kan imidlertid ikke medregnes i sammendraget efter den gældende bestemmelse, hvilket er fun-
det uhensigtsmæssigt .

Den foreslåede ændring indebærer, at der skabes fuld overensstemmelse ved behandlingen af posten 
»Andre driftsindtægter« i opgørelsen af »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab«, uanset om virksomheden 
har valgt at opstille sin resultatopgørelse efter den artseller funktionsopdelte metode . Samtidig indebæ-
rer forslaget, at bestemmelsen bringes i fuld overensstemmelse med artikel 27 i 4 . direktiv .

Den foreslåede ændring i § 32, stk . 1, medfører konsekvensændringer i § 81, § 103 og i skema 4 og 6 for 
den funktionsopdelte resultatopgørelse i lovens bilag 2 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 32, stk . 1, ændres »Når særlige konkurrencemæssige hensyn tilsiger det, kan virksomheden sammen-
drage« til: »Virksomheden kan sammendrage« .
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Lovbemærkninger
Efter årsregnskabslovens § 32, stk . 1, kan en virksomhed undlade at vise nettoomsætningen m .v ., når sær-
lige konkurrencemæssige hensyn tilsiger dette .

Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og mellem-
store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C . Bestemmelsen gælder ikke for store virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C, jf . § 81, eller for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnote-
rede virksomheder og statslige aktieselskaber), jf . § 103, som altid skal vise nettoomsætningen .

Efter 4 . direktiv kan små og mellemstore virksomheder undlade at vise nettoomsætningen . Direktivet stil-
ler ikke krav om, at der skal foreligge særlige konkurrencemæssige hensyn . Undtagelsen er således alene 
bestemt af virksomhedens størrelse .

Det foreslås at ophæve kravet om, at undtagelsen alene kan benyttes, når der foreligger »særlige konkur-
rencemæssige hensyn« . Fremover afhænger anvendelsen af bestemmelsen således alene af virksomhe-
dens størrelse .

Baggrunden for forslaget er, at det i praksis har vist sig vanskeligt for virksomhederne at fastlægge, hvor-
når der foreligger »særlige konkurrencemæssige hensyn« . Herudover kan det være vanskeligt for virk-
somhedens revisor at efterprøve ledelsens skøn, hvor denne vurderer, at betingelsen for at anvende und-
tagelsen er opfyldt .

Forslaget forventes ikke at indebære de store konsekvenser for regnskabsbrugerne, da hovedparten af 
små og mellemstore virksomheder i praksis allerede undlader at vise nettoomsætningen .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
 I § 32 indsættes som stk . 4:

»Stk. 4. § 138, stk. 6, finder anvendelse, når en virksomhed benytter muligheden i stk. 1.«

Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 32, stk . 1, i årsregnskabsloven kan en virksomhed sammendrage en række poster 
i virksomhedens resultatopgørelse, herunder nettoomsætningen og produktionsomkostningerne, så virk-
somheden alene oplyser bruttofortjenesten eller -tabet . Muligheden kan anvendes af små virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B, og af mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, jf . års-
regnskabslovens § 78, stk. 3, der fastsætter, at § 32 finder anvendelse på virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C . Det er dog kun mellemstore virksomheder - og ikke store virksomheder - omfattet af regn-
skabsklasse C, der kan anvende muligheden i § 32, hvilket følger af § 81, 1 . pkt ., i årsregnskabsloven .

Baggrunden for, at små og mellemstore virksomheder kan udelade en så væsentlig oplysning af resultat-
opgørelsen, er, at oplysning om nettoomsætningens størrelse og de tilhørende produktionsomkostninger 
traditionelt anses for at kunne skade virksomheden i dens konkurrence med andre virksomheder .
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Det foreslås i et nyt stk. 4 i § 32, at årsregnskabslovens § 138, stk. 6, finder anvendelse, når en virksom-
hed benytter muligheden i stk . 1 .

Det betyder, at virksomheder, der med henvisning til § 32, stk . 1, udelader nettoomsætningen i deres 
resultatopgørelse, gøres opmærksomme på, at de har pligt til at indberette nettoomsætningen til Erhvervs-
styrelsen i medfør af § 138, stk . 6 .

Den foreslåede ændring hænger sammen med forslaget til et nyt stk . 6 i § 138, jf . lovforslagets § 1, nr . 4 .
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Kapitel 7 
Indregning og måling

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 33 . Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfly-
de virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt . Uanset definitionen på aktiver i bilag l, C, nr . 1, 
kan virksomheden dog undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden . Virksomheden kan end-
videre undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf følgende immaterielle rettig-
heder såsom patenter og lignende rettigheder . Virksomheden kan ikke indregne andre internt oparbejde-
de immaterielle aktiver .

Stk. 2. Uanset stk . 1 kan eventualaktiver først indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at de vil 
resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden .

Stk. 3. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-
dele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt . Undlader virksomheden i medfør 
af stk . 1, 2 . pkt ., at indregne aktiver, kan de tilhørende forpligtelser ligeledes ikke indregnes uanset defini-
tionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr . 7 .

Stk. 4. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, her-
under forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og 
som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 33 . Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfly-
de virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt . Virksomheden kan dog undlade at indregne udvik-
lingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle rettigheder såsom patenter, koncessioner, varemærker 
og lignende rettigheder . Virksomheden kan ikke indregne andre internt oparbejdede immaterielle aktiver .

Stk. 2 . En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-
dele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .

Stk. 3 . Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, her-
under forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor årsrapporten udarbejdes, og 
som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 33, stk . 1 og 2, fastsætter kriterierne for indregning af aktiver og forpligtelser i balancen, og 
implementerer dermed dele af 4 . direktivs artikel 9 og 10 . Bestemmelsen fastslår, at aktiver og forpligtel-
ser, der opfylder definitionen i bilag 1, C, nr. 1 og 5, kun skal og må indregnes i balancen, hvis værdien heraf 
kan måles pålideligt . Dette stemmer overens med forslagets § 12, stk . 3, om kvalitetskravene til årsrap-
porten . Kravet om pålidelighed begrænser derved de aktiver og forpligtelser, der tillades medtaget i balan-
cen .

Hverken definitionen på aktiver eller indregningskriterierne i stk. 1 stiller krav om ejerskab til aktivet som 
betingelse for aktivering . I overensstemmelse med substanskriteriet i § 13, stk . 1, nr . 2, hvorefter der skal 
tages hensyn til de reelle forhold, og ikke blot formaliteter, vil en virksomheds faktiske kontrol over og 
benyttelse af et aktiv således kunne medføre aktiveringspligt . Pligten må især forventes at få betydning 
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for virksomheder, som har indgået aftaler om finansiel leasing. Forslaget regulerer ikke området nærmere, 
men kræver visse oplysninger i noterne, så regnskabsbruger får kendskab til virksomhedens behandling af 
bl .a . leasede aktiver, jf . forslagets § 60 og § 64 .

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke en dansk regnskabsvejledning der vedrører behandling af lea-
sing . Indtil området bliver afklaret, kan der hentes inspiration i IAS 17 . I denne standard sondres mellem 
finansiel leasing og operationel leasing. Ved finansiel leasing overføres alle væsentlige risici og brugsret-
tigheder knyttet til besiddelsen af et aktiv til leasingtager, uanset at den juridiske ejendomsret fortsat til-
kommer leasinggiver. I realiteten svarer sådanne leasingarrangementer til en lånefinansieret anskaffelse 
af aktivet, dog med den formelle — juridiske — forskel, at ejendomsretten til aktivet forbliver hos leasinggi-
ver. Et finansielt leaset aktiv skal i overensstemmelse med de økonomiske realiteter indregnes i leasingta-
gers årsregnskab som et anlægsaktiv . Den tilhørende betalingsforpligtelse skal indregnes som gældsfor-
pligtelse .

Forslagets bestemmelser om indregning af aktiver og forpligtelser må ses i sammenhæng med bestemmel-
serne om måling. De grundliggende måleregler i forslagets § 36 — der også finder anvendelse på indreg-
nede aktiver, der ikke ejes af virksomheden — gælder, medmindre der i de følgende paragraffer foretages 
afvigelser herfra .

Spørgsmålet om indregning og måling af aktiver og forpligtelser har været underkastet en grundig behand-
ling i Regnskabsrådet, da kriterierne for indregning og metoderne for måling har stor betydning for års-
regnskabets udvisende, og dermed for de beslutninger, som regnskabsbruger foretager på dette grund-
lag . Regnskabsrådet er generelt af den opfattelse, at balancen så vidt muligt skal afspejle aktivernes og 
forpligtelsernes aktuelle værdier .

Forslaget indebærer, at alle erhvervede aktiver normalt skal indregnes som aktiver . Endvidere vil en række 
internt fremstillede anlægs- og omsætningsaktiver kunne indregnes til kostpris, dvs . medgåede omkost-
ninger. Omvendt vil virksomheden skulle omkostningsføre erhvervelser, der viser sig ikke at opfylde defi-
nitionen på aktiver, f .eks . fordi der er tale om et fejlkøb . Sidstnævnte erhvervelser vil under alle omstæn-
digheder indgå i resultatopgørelsen, jf. definitionen på omkostninger i bilag 1, C, nr. 12.

At alle erhvervede aktiver som udgangspunkt skal indregnes betyder, at erhvervede immaterielle aktiver 
— herunder goodwill, der hidrører fra erhvervelse af en virksomhed eller en aktivitet — også skal indregnes .

De senere år har den såkaldte „straksafskrivning“ af koncerngoodwill, der stammer fra overtagelse af en 
anden virksomhed, været stærkt kritiseret i såvel medier som i regnskabsfaglige kredse . Forslaget fjerner 
den mulighed, der i dag eksisterer for at „straksafskrive“ koncerngoodwill direkte på egenkapitalen . Denne 
metode indebærer nemlig, at regnskabsbruger ikke får mulighed for at vurdere forholdet mellem goodwill 
og afkast af investeringen i virksomheden ligesom eventuelle fejltagelser, der skulle nedskrives over resul-
tatet, ofte „drukner“ i straksafskrivningen over egenkapitalen . Regnskabsbruger kan derfor ikke bedømme, 
om virksomhedens ledelse har disponeret fornuftigt ved at betale en merværdi — goodwill — ved erhver-
velse af en anden virksomhed . Muligheden for at bedømme virksomhedens ledelse — forvaltningskontrol 
— anses for et centralt formål med årsregnskabet, jf . forslagets § 12, stk . 2 .

Fremover vil erhvervet goodwill, såvel aktivitetssom koncerngoodwill, derfor skulle indregnes som et aktiv 
og afskrives over resultatopgørelsen . Hvor et aktieeller anpartsselskab stiftes med indskud af en bestå-
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ende personlig virksomhed, fastsættes ofte en goodwill, der i så fald skal behandles på samme måde . Men 
er det i stiftelsesgrundlaget forudsat, at der ikke skal vederlægges for goodwill, vil de nødvendige betin-
gelser for at indregne goodwill ikke være tilstede, dvs . konstatering af værdien af goodwill ved en kostpris . 
Forholdet ligner situationen i forslagets § 121, stk . 2, jf . § 123 .

Forslagets § 33, stk . 1, kræver ikke, men tillader indregning af visse immaterielle aktiver, selvom de er 
oparbejdet af virksomheden selv . Det drejer sig om internt oparbejdede immaterielle rettigheder, såsom 
patenter, koncessioner, varemærker og lignende rettigheder . Kravet om pålidelighed gælder også ved ind-
regning af rettigheder . Her er tale om rettigheder, der har opnået en vis beskyttelse, eller som er af en 
sådan beskaffenhed, at deres eksistens også beror på andre end virksomheden, f .eks . de koncessione-
rende myndigheder . Det er her alene rettigheder, der tillades indregnet, og ikke andre typer immaterielle 
aktiver, f .eks . internt oparbejdet goodwill . Forslaget udvider muligheden for at indregne rettigheder i for-
hold til gældende lovs §19, der kun tillader indregning af rettigheder, der er erhvervet mod vederlag .

Også udviklingsprojekter kan indregnes . Her foreligger Regnskabsvejledning nr . 7, der i stort omfang sva-
rer til IAS 38 . Ressourcer medgået til „forskning“ kan fortsat ikke indregnes som aktiv, men skal omkost-
ningsføres over resultatopgørelsen . Indregningen af udviklingsprojekter skal ske systematisk og konse-
kvent og kan alene ske inden for rammerne af reglerne i klasse C, dvs . hvor udviklingsprojektet angår en 
proces eller et produkt, jf . forslagets § 83 . Ved at markere særlige betingelser understreger forslaget dér, 
at man skal være særlig forsigtig ved anvendelse af bestemmelsen . Der er da i praksis også en tilbøjelig-
hed til at kræve mere med hensyn til pålidelighed for immaterielle aktiver og i særdeleshed for internt opar-
bejdede aktiver, såsom udviklingsprojekter og rettigheder . Se bemærkningerne til forslagets § 83 .

Muligheden for at undlade indregning af udviklingsprojekter gælder ikke blot projekter, der udvikles i virk-
somheden, men også projekter, der for virksomhedens regning udvikles af en anden virksomhed („out-
sourcing“) .

Andre immaterielle aktiver, der er oparbejdede af virksomhedens selv, kan ikke indregnes . Denne begræns-
ning skyldes, at indregning i et vist omfang ikke er tilladt efter direktiverne og samtidig heller ikke accep-
teres internationalt . Ofte vil sådanne aktiver heller ikke kunne måles pålideligt . Men målbarheden er utvivl-
somt større, end praksis kunne tyde på, og der arbejdes på at forøge mulighederne for indregning . Vælger 
virksomheden at indregne rettigheder, er tidspunktet for indregning principielt det tidspunkt, hvor virk-
somheden opnår rettigheden . Dette sker f .eks . for patenters og varemærkers vedkommende på tidspunk-
tet for registrering i Patentog Varemærkestyrelsen eller anden lignende institution, der beskytter virksom-
hedens rettighed . Koncessioner opnås på tidspunktet for tildelingen . Ligger der en udviklingsaktivitet til 
grund for opnåelsen af rettighederne, vil der være tale om et udviklingsprojekt, som kan — for klasse C og 
D skal — aktiveres .

Målingen af rettigheder på indregningstidspunktet sker til kostpris, dvs . som minimum til direkte medgå-
ede omkostninger, jf . § 40 . Indirekte medgåede omkostninger skal indregnes i kostprisen, hvis virksomhe-
den omfattes af klasse C, jf . § 82 . Afskrivningen af immaterielle aktiver påbegyndes i det år, indregningen 
sker, og foregår over brugstiden, dog ikke længere end 20 år . Der er nedskrivningspligt, hvis genindvin-
dingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, jf . forslagets § 42, medens det ikke er tilladt at 
opskrive værdien, jf . forslagets § 41 .
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Generelt er denne mulighed for at aktivere ikke tiltænkt at gå videre end den aktiveringspligt, som findes i 
IAS 38 . I IAS 38 er der allerede foretaget afgrænsninger af, hvad der kan indregnes under hensyntagen til 
pålideligheden . Vælger virksomheden at indregne disse internt oparbejdede aktiver, skal det ske systema-
tisk og konsekvent, således at alle rettigheder, der kan måles pålideligt, indregnes .

Stk . 2 omhandler indregning af forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser . Det er nyt, at der opstilles 
generelle indregningskriterier for forpligtelser . Indregningskriterierne får den konsekvens, at alle forplig-
telser, der opfylder indregningskriterierne, skal indregnes . Tilsvarende indebærer indregningskriterierne, 
at muligheden for at indregne ikke-forpligtelser fjernes .

En virksomheds tildeling af aktieoptioner til selskabets ledelse eller medarbejdere er et andet eksempel på 
en forpligtelse, der skal indregnes, hvis værdien af forpligtelsen kan opgøres pålideligt . Se også forslagets 
§ 69, der indebærer, at sådanne aktieoptioner til ledelsen skal omtales yderligere i noterne .

Stk . 3 markerer den ene del af forsigtighedsgrundsætningen i gældende lovs § 26, stk . 1, nr . 3, der imple-
menterer 4 . direktivs artikel 31, stk . 1, litra c, litra bb og cc . Denne del af forsigtighedsprincippet angår ind-
regning og måling af aktiver og forpligtelser og tjener til, at sikre regnskabsbrugerne mod for optimistiske 
værdiansættelser, hvor der som følge af forholdets natur kan være tvivl . Princippet har altid været anset 
for en nødvendighed for at moderere lederes og ejeres tendens til overoptimisme, og for at beskytte kre-
ditorerne mod, at ejerne får udbetalt for stort et udbytte .

Forslagets § 49 implementerer den anden del af forsigtighedsgrundsætningen ved at regulere, hvilke vær-
distigninger, der kan indregnes som indtægt i resultatopgørelsen .

Det er væsentligt at præcisere, at stk . 3 indebærer, at der skal tages hensyn til alle forudsigelige risici og 
tab, som er opstået i løbet af regnskabsåret, men som først viser sig efter balancedagen . Der er derfor ikke 
tale om, at bestemmelsen kræver — endsige giver mulighed for — at indregne omkostninger, der vedrører 
fremtiden . Bestemmelsen er således i fuld overensstemmelse med periodiseringsprincippet i § 13, stk . 1, 
nr . 6 . Det er således fortsat ikke tilladt at indregne f .eks . risici for ændringer i valutakurser . Sådanne reser-
vationer til fremtidige omkostninger kan ske ved at danne en reserve som en særlig post på egenkapitalen .

Uanset stk . 3 ikke omtaler værdistigninger, som først viser sig efter balancedagen, men som klart er ind-
truffet i regnskabsåret, vil sådanne værdistigninger som følge af det generelle periodiseringsprincip 
påvirke årsrapporten .

Den gældende lovs § 38, som implementerer 4 . direktivs artikel 38 indebærer, at materielle anlægsaktiver 
samt råvarer og hjælpemidler, hvis værdi er nogenlunde konstant, og som løbende fornys, kan måles til en 
konstant værdi fra år til år . Her er tale om en særlig undtagelse til de generelle regler om indregning og 
måling af aktiver hver for sig, jf . forslagets § 13, stk . 1, nr . 8 . Da undtagelsen i overensstemmelse med 4 . 
direktiv kun kan anvendes på ubetydelige poster, er den overflødig, jf. forslagets § 13, stk. 1, nr. 3. Fore-
kommer en sådan ubetydelig post med konstant værdi, kan virksomheden altså fortsat undlade at fore-
tage  værdireguleringer m.v.  også  uden  en  særlig  tilladelse  i  loven, medmindre  der  forekommer  flere 
sådanne poster, jf. § 13, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., hvorefter flere forhold, som tilsammen ikke er ubetydelige, 
skal behandles som betydelige forhold .
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Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 33, stk . 1, affattes således:

»Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virk-
somheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. Uanset definitionen på aktiver i bilag l, C, nr. 1, kan virk-
somheden dog undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, selv om virksomheden har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet . Virksomheden kan endvidere 
undlade at indregne udviklingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle rettigheder såsom patenter, 
koncessioner, varemærker og lignende rettigheder . Virksomheden kan ikke indregne andre internt opar-
bejdede immaterielle aktiver .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 33, stk . 1, skal et aktiv indregnes i balancen, når 
det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles 
pålideligt, jf. definitionen på aktiver i lovens bilag 1, C, nr. 1.

Både aktiver, som ejes af virksomheden, og aktiver, som ikke ejes af virksomheden — herunder finansielt 
leasede aktiver — skal indregnes. Definitionen på aktiver i lovens bilag 1, C, nr. 1, kræver således ikke ejer-
skab til aktivet, men kræver alene, at virksomheden har kontrol over aktivet og har forventning om frem-
tidige økonomiske fordele .

§ 33 gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Endvidere gælder 
bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) via 
henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselska-
ber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

4 . direktiv stiller ikke krav om ejerskab som betingelse for indregning . Direktivet indeholder heller ikke krav 
om indregning af aktiver, som ikke ejes af virksomheden, herunder finansielt leasede aktiver.

Efter den internationale regnskabsstandard IAS 17, Leasingkontrakter, skal et finansielt leaset aktiv ind-
regnes og måles i regnskabet .

Det foreslås, at små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B fritages for pligten til at indregne akti-
ver, der ikke ejes af virksomheden, så denne pligt fremover alene gælder for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D . Det vil herefter være frivilligt for små 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse B at indregne sådanne aktiver .

Det foreslås således, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 33, stk . 1, 2 . pkt . , hvor-
efter virksomheden kan undlade at indregne aktiver, som ikke ejes af virksomheden, og at der indsættes 
en ny bestemmelse i § 83 a, der pålægger virksomheder omfattet af regnskabsklasse C at indregne akti-
ver, der ikke ejes af virksomheden (forslagets § 1, nr . 26) . Bestemmelsen i § 83 a vil tillige gælde for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Kravet om indregning af aktiver, som ikke ejes af virksomheden, sigter primært på finansielle leasingakti-
ver . Ændringen af bestemmelsen i § 33, stk . 1, samt den foreslåede nye bestemmelse i § 83 a er baseret 
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på definitionen af en finansiel leasingkontrakt i den internationale regnskabsstandard IAS 17, Leasingkon-
trakter .

Virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B, C og D, skal som hidtil opfylde den gældende bestem-
melse i § 64, stk . 2, hvorefter virksomheder, der har indgået lejeeller leasingkontrakter, skal oplyse om 
disse i noterne til årsrapporten, medmindre de er indregnet i balancen . Denne bestemmelse, som gælder 
for regnskabsklasse B, gælder tillige for regnskabsklasse C og D via henvisningsreglerne i § 78, stk . 1, og 
§ 102, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 33, stk . 1, 3 . pkt ., affattes således:

»Virksomheden kan endvidere undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf føl-
gende immaterielle rettigheder såsom patenter og lignende rettigheder .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 33, stk . 1, 3 . pkt ., kan virksomhederne undlade 
at indregne udviklingsprojekter og internt oparbejdede immaterielle rettigheder såsom patenter, konces-
sioner, varemærker og lignende rettigheder i balancen . Store virksomheder er ikke omfattet af undladel-
sesmuligheden, idet det efter § 83 er et krav, at de skal indregne udviklingsprojekter i balancen . I det 
omfang virksomheder, der ikke er forpligtet til at indregne udviklingsprojekter, vælger at gøre det allige-
vel, anses det for et tilvalg af regler fra en højere regnskabsklasse, jf . § 7, stk . 5, der bliver til § 7, stk . 6 . 
Det fremgår samtidig af stk . 1, 4 . pkt ., at andre internt oparbejdede immaterielle aktiver ikke kan indreg-
nes i balancen .

I henhold til artikel 12, stk . 11, i det nye regnskabsdirektiv, kan medlemsstaterne tillade, at udviklingspro-
jekter kan indregnes i balancen. Direktivet definerer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved et udviklings-
projekt . Dette overlades således til medlemsstaterne .

De udviklingsprojekter, der kan indregnes som aktiver, er de projekter, der tilsigter at udvikle et bestemt 
produkt eller en bestemt proces, som virksomheden uden tvivl agter at fremstille henholdsvis benytte i 
produktionen . Udviklingsprojekter er udvikling af produkter eller processer, som ligger umiddelbart før en 
påbegyndelse af egentlig erhvervsmæssig udnyttelse . Udvikling må derfor adskilles fra forskning, der 
består af mere grundlæggende undersøgelser med det formål at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden 
og indsigt . Sådanne forskningsarbejder kan ikke indregnes som aktiver, men skal løbende omkostningsfø-
res i resultatopgørelsen .

I forbindelse med virksomhedens opnåelse af patenter eller andre tilsvarende rettigheder, ligger ofte en 
udviklingsproces til grund . Indregning af udviklingsprojekter som aktiver i balancen indebærer, at sådanne 
rettigheder også skal indregnes som aktiver i balancen .

Hvis virksomheden ønsker at indregne udviklingsprojekter i balancen, skal virksomheden foretage de nød-
vendige registreringer i bogføringen, så kravet kan opfyldes . Muligheden for indregning gælder ikke blot 
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projekter, der udvikles i virksomheden, men principielt også projekter, der for virksomhedens regning 
udvikles af en anden virksomhed („outsourcing“) .

Udover kravet om identifikation og hensigt til at udnytte projektet er det — som for alle aktiver — en forud-
sætning for indregning i balancen, at udviklingsprojektet har en værdi for virksomheden . Dette afgøres 
bl .a . ud fra, om produktets tekniske udnyttelsesmuligheder er påvist, om virksomhedens ledelse har tilken-
degivet sin hensigt om at fremstille og markedsføre produktet, om virksomheden har tilstrækkeligt med 
finansielle og menneskelige ressourcer til at færdiggøre, producere og sælge produktet, og om der kan 
påvises et marked for produktet .

Målingen af udviklingsprojekter sker til kostpris, jf . § 36 . Afskrivning sker over produktets forventede 
brugstid og påbegyndes, når udviklingen er færdiggjort .

På dette tidspunkt skifter projektet også plads i balancen, idet det overføres til færdiggjorte udviklingspro-
jekter . Brugstiden er den periode, hvor virksomheden forventer at kunne have økonomisk nytte af det nye 
produkt . Nedskrivningspligten i § 42 gælder også for udviklingsprojekter, mens der ikke er mulighed for 
opskrivning, jf . § 41 .

Det foreslås samtidig, at den danske definition på et udviklingsprojekt følger de internationale standarder 
i IAS 38 . Det foreslås derfor, at ”koncessioner” og ”varemærker” udgår af opregningen i § 33, stk . 1, 3 . 
pkt . Disse kan herefter ikke indregnes i balancen, når de er internt oparbejdede .

Med forslaget bringes bestemmelsen i overensstemmelse med IAS 38, afsnit 63, der specifikt nævner, at 
virksomhederne ikke kan indregne internt oparbejdede varemærker og lignende aktiver i balancen .

Efter forslaget vil virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og mellemstore virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C fortsat kunne undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf føl-
gende immaterielle rettigheder såsom patenter og lignende rettigheder i balancen .

I det omfang virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og mellemstore virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C vælger at indregne udviklingsomkostninger ved tilvalg af § 83 som nævnt ovenfor, skal hele 
§ 83 tilvælges . Det følger af kravet i § 7, stk . 6, hvorefter tilvalg af regler fra en højere regnskabsklasse 
skal ske systematisk og konsekvent . Det medfører, at et beløb svarende til de indregnede udviklingsom-
kostninger indregnes direkte i posten ”Reserve for udviklingsomkostninger”, jf . den foreslåede § 83, 
stk . 2 .

Er der derimod tale om varemærker, koncessioner m .v ., som er erhvervet fra tredjemand mod vederlag, 
vil der fortsat være krav om indregning i balancen . Dette er også i overensstemmelse med kravene i IAS 
38 .

Forslaget vil få virkning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og mellemstore virksomheder i 
regnskabsklasse C via henvisningsreglerne i § 22, stk . 1 og § 78, stk . 1 .

Forslaget får ikke virkning for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, da de i henhold til § 83 
skal indregne udviklingsprojekter i balancen . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D er ligeledes 
omfattet af § 83, jf . § 102, stk . 1 .
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De hidtil gældende bemærkninger til § 33, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 33, stk . 1: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L138 som fremsat, side 3291-3293, og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som frem-
sat, side 1737-1738, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer og tilføjelser .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 33 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Uanset stk . 1 kan eventualaktiver først indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at de vil 
resultere i, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 3 og 4 .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 33, stk . 1, 1 . pkt ., skal et aktiv indregnes i balan-
cen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi 
kan måles pålideligt . Aktiver skal således indregnes, når der er mere end 50 pct . sandsynlighed for, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden.

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 33 som stk . 2 om indregning af even tual aktiver . Med 
eventual aktiver menes forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og 
som kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en 
eller flere usikre fremtidige begivenheder, som er uden for virksomhedens kontrol, jf. den gældende defi-
nition af eventualaktiver i årsregnskabslovens bilag 1, C, nr . 8, der bliver nr . 10 .

Efter det foreslåede nye stk . 2 skal eventualaktiver først indregnes, når det er overvejende sandsynligt, at 
de fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. Begrebet overvejende sandsynligt er et mere 
almindeligt anerkendt udtryk end det, som anvendes i de internationale regnskabsstandarder, nemlig 
begrebet så godt som sikkert .

Forslaget er således i overensstemmelse med reglerne i de internationale regnskabsstandarder, idet IAS 
37, afsnit 35, fastslår, at det skal være så godt som sikkert (virtually certain), at økonomiske fordele vil tilgå 
virksomheden, før (eventual)aktivet indregnes .

Indregning af eventualaktiver er ikke specifikt reguleret i det nye regnskabsdirektiv, hvorfor det er over-
ladt til medlemsstaterne at vurdere, hvilken regulering der ønskes .

De gældende bestemmelser i § 33, stk . 2 og 3, videreføres uændret som stk . 3 og 4 .

Det foreslås, at ændringerne til § 33 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 33 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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De hidtil gældende bemærkninger til § 33, jf . specielle bemærkninger til § 33: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3291-3294, og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, side 1737-
1738, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer og tilføjelser .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 33, stk . 1, 2 . pkt ., udgår », selv om virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med 
ejendomsretten over aktivet« .

Lovbemærkninger
§ 33 regulerer, hvornår aktiver og forpligtelser skal indregnes i balancen . Efter det gældende § 33, stk . 1, 
1 . pkt ., skal et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til-
flyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Når en virksomhed indgår en lejekontrakt og overtager alle væsentlige risici og fordele ved et aktiv, anses 
lejekontrakten at opfylde definitionen på et aktiv og skal derfor indregnes i balancen. Dette er baseret på 
den gældende internationale regnskabsstandard om leasing, IAS 17 .

Med henblik på at minimere byrderne for de små virksomheder indeholder den gældende § 33, stk . 1, 2 . 
pkt., dog en undtagelse, hvorefter en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, uanset definitionen på 
aktiver i bilag 1, C, nr . 1, kan undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, selvom virksom-
heden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet . Loven har således 
mindre byrdefulde krav end IAS 17 . Bestemmelsen i § 33, stk . 1, 2 . pkt ., henviser til de leasede aktiver, som 
efter IAS 17 anses som finansiel leasing. IAS 17 definerer finansiel leasing som lejeaftaler, hvor virksom-
heden besidder alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over det leasede aktiv .

I henhold til IAS 17 skal finansielt leasede aktiver som nævnt indregnes i balancen. Det samme skal de til-
hørende leasingforpligtelser .

Leasingkontrakter, som ikke er finansielle, anses som operationelle. I henhold til IAS 17 skal operationelt 
leasede aktiver ikke indregnes i balancen . De tilhørende leasingforpligtelser skal heller ikke indregnes i 
balancen .

IAS 17 udfylder således lovens rammebestemmelse i § 33, stk . 1, 1 pkt .

Den nye regnskabsstandard for leasing, IFRS 16, indeholder imidlertid ikke en opdeling mellem operatio-
nel og finansiel leasing for leasingtager. I henhold til IFRS 16 skal alle leasingaktiver og tilhørende forplig-
telser som udgangspunkt indregnes i balancen hos leasingtager .

IFRS 16 indeholder dog undtagelser for aktiver af lav værdi eller kortfristede lejekontrakter . Disse skal ikke 
indregnes i balancen . IFRS 16 træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1 . januar 2019 eller senere .

Med henblik på at sikre, at loven ikke er i strid med den nye regnskabsstandard IFRS 16, foreslås det at 
ændre § 33, stk . 1, 2 . pkt ., således, at det alene fremgår, at virksomheden kan undlade at indregne akti-
ver, der ikke ejes af virksomheden .
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Den foreslåede ændring af § 33, stk . 1, 2 . pkt ., indebærer, at en virksomhed omfattet af regnskabsklasse 
B, der indregner et leaset aktiv, kan vælge mellem to modeller for indregning af aktivet . Det vil sige, at virk-
somheden enten skal vælge den hidtidige model fra IAS 17 eller den nye fra IFRS 16 . Med den foreslåede 
ændring kan loven således rumme begge modeller . Virksomheden kan dog som hidtil også vælge at und-
lade at indregne lejede aktiver i balancen .

Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr . 38, vedrørende den foreslåede ændring af 
§ 83 a .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 33, stk . 3, indsættes som 2 . pkt .:

»Undlader virksomheden i medfør af stk . 1, 2 . pkt ., at indregne aktiver, kan de tilhørende forpligtelser lige-
ledes ikke indregnes uanset definitionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr. 7.«.

Lovbemærkninger
§ 33 regulerer, hvornår aktiver og forpligtelser skal indregnes i balancen . Efter det gældende § 33, stk . 3, 
skal en forpligtelse indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksom-
heden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt .

Efter den gældende § 33 skal alle aktiver og forpligtelser, som opfylder lovens definition herpå, indregnes 
i balancen . For virksomheder i regnskabsklasse B indeholder den gældende § 33, stk . 1, en mulighed for 
at undlade at indregne aktiver, som virksomheden har lejet (leaset) på en finansiel leasingkontrakt, selvom 
definitionen på et aktiv er opfyldt.

Den tilhørende betalingsforpligtelse opfylder definitionen på en forpligtelse og skal efter hovedreglen i § 
33 indregnes i balancen . Forpligtelsen er udtryk for aktivets kostpris . Dette indebærer, at når aktivet ikke 
skal indregnes, vil der heller ikke skulle indregnes en tilhørende forpligtelse . Når en virksomhed i regn-
skabsklasse B anvender undtagelsesbestemmelsen om ikke at indregne aktiver, som virksomheden ikke 
ejer, behandles den tilhørende forpligtelse derfor som en eventualforpligtelse, der skal oplyses i regnska-
bet efter § 64 .

Det foreslås derfor, at der i § 33, stk . 3, indsættes et 2 . pkt ., der præciserer, at hvis en virksomhed i med-
før af stk . 1, 2 . pkt ., undlader at indregne et lejet aktiv, skal virksomheden tilsvarende ikke indregne de til-
hørende forpligtelser . Den foreslåede ændring er alene en præcisering af bestemmelsen med henblik på at 
tydeliggøre parallelitet ved indregning af aktiver og tilhørende forpligtelser .
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Gældende bestemmelse
§ 34 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 34 . Virksomheden kan indregne kapitalandele i virksomheder ved pro rata-konsolidering, jf . § 124, hvis 
den leder disse virksomheder sammen med en eller flere andre virksomheder og den hæfter fuldt ud for 
alle eller kun for en forholdsmæssig del af den fælles ledede virksomheds forpligtelser . Virksomheden med-
tager posterne i den fælles ledede virksomheds regnskab i forhold til dens ejerandel af den fælles ledede 
virksomheds egenkapital . Virksomheden skal indregne og måle posterne efter sin egen regnskabspraksis .

Lovbemærkninger
Forslagets § 34 indebærer, at en virksomhed i sit årsregnskab kan pro rata konsolidere fælles ledede virk-
somheder . Det betyder, at virksomheden post for post i aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger 
sammenlægger tallene fra sin egen aktivitet med den til ejerandelen knyttede forholdsmæssige andel af 
den fælles ledede virksomheds tilsvarende poster .

Muligheden for at pro rata konsolidere i årsregnskabet er et alternativ, som virksomheden kan tilvælge, 
hvis virksomheden foruden deltagelse i ledelsen hæfter med hele sin formue for den fælles virksomheds 
samlede forpligtelser eller en afgrænset del . Er den fælles ledede virksomhed organiseret som et aktiesel-
skab eller i anden selskabsform, hvor hæftelsen er begrænset, kan pro rata konsolideringen ikke benyttes 
i årsregnskabet . En fælles ledet virksomhed kan ikke være en dattervirksomhed, da forslaget netop forud-
sætter, at virksomheden ledes fælles med andre, således at ingen af virksomhedsdeltagerne har bestem-
mende indflydelse over den fælles ledede virksomhed. Derimod kan den fælles ledede virksomhed meget 
vel opfylde betingelserne for at være associeret i bilag 1, B, nr . 1 . Er dette tilfældet kan virksomheden i 
klasse B frivilligt vælge at optage kapitalandelen i den fælles ledede virksomhed efter den i klasse C og D 
krævede indre værdis metode (equity-metoden) .

Det er væsentligt, at aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger i den fælles ledede virksomhed ind-
regnes og måles i forhold til den rapporterende virksomheds regnskabspraksis, således som det også gæl-
der ved almindelig konsolidering i et koncernregnskab . Kan dette i væsentligt omfang ikke ske, må pro rata 
konsolidering ikke foretages .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 34 ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende § 34 i årsregnskabsloven giver mulighed for, at en virksomhed kan indregne kapitalandele 
ved pro rata konsolidering, jf. § 124, hvis den leder en anden virksomhed sammen med en eller flere andre 
virksomheder, og den hæfter fuldt ud for alle eller for en forholdsmæssig del af den fælles ledede virksom-
heds forpligtelser .

Det foreslås, at § 34 ophæves .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 169 

Baggrunden for dette er, at bestemmelsen ikke er forenelig med det nye regnskabsdirektiv, som ikke giver 
mulighed for at anvende pro rata konsolidering .

En ophævelse af § 34 medfører, at andele i fælles ledede virksomheder (joint ventures) skal indregnes og 
måles efter lovens almindelige bestemmelser for kapitalandele i associerede virksomheder .

Det betyder, at andele i fælles ledede virksomheder (joint ventures) skal indregnes og måles til enten kost-
pris efter årsregnskabslovens § 36, dagsværdi efter § 41 eller i henhold til indre værdis metode efter 
§ 43 a .

Den internationale regnskabsstandard IFRS 11 om fælles ordninger (joint arrangements) tillader ligeledes 
ikke pro rata indregning af fælles ledede virksomheder .

IFRS 11 opererer med et særligt begreb benævnt driftsfællesskab (joint operations) . Andele i et driftsfæl-
lesskab skal efter IFRS indregnes efter den økonomiske interesse i projektet i såvel årssom koncernregn-
skabet . Dette vil ofte svare til pro rata konsolidering .

Deltagelse i et driftsfællesskab, som defineret i IFRS 11, må anses for en så integreret del af virksomhe-
dens aktiviteter, at metoden fra IFRS 11 vil kunne anvendes . Dette vil kunne ske med henvisning til det 
generelle krav om, at der ved udarbejdelsen af årsregnskabet skal lægges vægt på substansen i transakti-
oner m .v . frem for det formelle indhold, jf . årsregnskabslovens § 13, stk . 1, nr . 2 .

Hvis metoden efter IFRS 11 anvendes på et driftsfællesskab, skal dette beskrives tydeligt under anvendt 
regnskabspraksis, jf . årsregnskabslovens § 53 .

§ 34 gælder i dag for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, jf . de gældende bestemmelser 
i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 . Den foreslåede ophævelse af § 34 vil derfor få virkning for alle 
tre regnskabsklasser .
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Gældende bestemmelse
§ 35 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 35 . Uanset definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr . 1, kan virksomheden indregne egne kapitalandele . I 
så fald skal et beløb svarende til kostprisen for kapitalandelene omklassificeres fra posten »Overført over-
skud« eller anden til udbytte disponibel post under egenkapitalen til posten »Reserve for egne kapitalan-
dele« . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde, 
jf . dog næste punktum . Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de indregnede egne kapi-
talandele
1) realiseres eller annulleres,
2) nedskrives til lavere genindvindingsværdi, jf . § 42, eller nettorealisationsværdi, jf . § 46, stk . 2, eller
3) ikke længere indregnes med værdi .

Stk. 2 . Egne kapitalandele må ikke opskrives .

Lovbemærkninger
Forslagets § 35, 1 . pkt ., bestemmer, at egne kapitalandele kan indregnes som aktiver i balancen . Forsla-
get viderefører derved den eksisterende mulighed i den gældende årsregnskabslovs § 39 for at indregne 
egne aktier og anparter med en værdi .

Adgangen til at erhverve egne aktier er begrænset i aktieselskabslovens kapitel 8 og forbudt i anpartssel-
skabsloven med undtagelse af lovbestemt indløsningspligt . De selskabsretlige regler er en undtagelse til 
princippet om, at den tegnede kapital ikke kan tilbagebetales til selskabsdeltagerne uden at nedsætte kapi-
talen, hvilket principielt ikke kan ske udenom generalforsamlingen .

Internationalt anses egne kapitalandele ikke som aktiver . Forslagets indregningsmulighed stemmer derfor 
ikke overens med IAS-standarderne, således som de autoritativt er fortolket af Standard Interpretation 
Committee, jf . Interpretation no . 16 . Selvom 2 . direktiv og 4 . direktivs artikel 46, stk . 2 og 3, anerkender 
indregning til værdi, tillader ikke alle EU-lande indregning af egne kapitalandele . Det må derfor forventes, 
at mange internationalt orienterede selskaber vil være tilbageholdende med at benytte muligheden for 
indregning med værdi .

Egne kapitalandele bør som udgangspunkt ikke indregnes med værdi i selskabets balance . Ved erhvervel-
sen bør et beløb svarende til kostprisen derfor fragå egenkapitalens frie reserver . Det hænger godt sam-
men med, at selskabet kun kan erhverve egne kapitalandele, hvis erhvervelsen kan rummes inden for de 
frie reserver, jf . aktieselskabslovens § 48, stk . 4 . Erhvervelsen må ikke reducere selskabskapitalen, da 
denne ikke ændrer sig ved opkøb af egne kapitalandele . Efterfølgende ændringer i aktiernes børskurs eller 
markedsværdi indvirker ikke på årsrapportens udvisende . En efterfølgende afhændelse af aktierne påvir-
ker egenkapitalen direkte og passerer derfor ikke resultatopgørelsen, jf . forslagets § 49, stk . 2, nr . 2 .

Egne kapitalandele, der indgår i et selskabs portefølje af værdipapirer, kan imidlertid — set fra selskabets 
synspunkt — betragtes som aktiver, da kapitalandelene repræsenterer fremtidige økonomiske fordele på 
lige fod med andre værdipapirer . Forslagets mulighed for at indregne egne kapitalandele i balancen er til-
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tænkt sådanne situationer, hvor selskabet har til hensigt at handle med de egne kapitalandele for at opnå 
indtægter .

Indregnes egne kapitalandele i balancen, skal det ske til kostpris . Egne kapitalandele kan ikke opskrives, jf . 
forbudet i forslagets stk . 2, men skal nedskrives til en lavere nettorealiationsværdi, jf . forslagets § 46, 
stk . 2 . Indtægter eller omkostninger, der opstår ved afhændelse af disse egne kapitalandele, skal indreg-
nes i resultatopgørelsen, jf . § 49, stk . 2, nr . 2, modsætningsvis . Den regnskabsmæssige behandling af egne 
kapitalandele skal beskrives i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, jf . forslagets § 53 .

Selskabernes mulighed for at udbetale udbytte er ikke afhængig af, hvilke metoder der benyttes til indreg-
ning og måling af egne kapitalandele, da indregning med værdi kræver, at selskabet samtidig binder et til-
svarende beløb på en særlig reserve på egenkapitalen, der ikke kan benyttes til udbytte eller fondsemis-
sion . Det sidste fremgår af forslagets stk . 1, 2 . pkt ., sammenholdt med den for virksomhedsformerne sær-
lige lovgivning . Der henvises her for aktieselskabers vedkommende til forslaget til følgelovens § 1, nr . 10, 
11 og 25 . Reserven skal altid følge størrelsen af det samlede aktiverede beløb . Reserven skal efter stk . 1, 
3 . og 4 . pkt ., reduceres eller opløses, hvis de egne aktier annulleres eller realiseres, nedskrives eller ikke 
længere indregnes med værdi . Også i andre virksomhedsformer end aktieselskaber kan egne kapitalan-
dele forekomme . Det er fundet mest hensigtsmæssigt i forhold til den gældende lovs § 39 at udstrække 
reglen til også at omfatte disse egne kapitalandele . Anpartsselskaber må ikke eje eller besidde egne anpar-
ter. Derimod findes der ikke lovbestemte forbud mod egne kapitalandele i en række andre virksomhedsfor-
mer . Se forslagets § 76, som kræver oplysninger om selskabets beholdning af egne kapitalandele og bevæ-
gelser inden for regnskabsperioden . Oplysningskravet gælder uanset, hvorledes virksomheden indregner 
og måler beholdningen af egne kapitalandele . Se også forslagets § 69, hvorefter der skal oplyses om sær-
lige incitamentsprogrammer for ledelsen, f .eks . i form af kapitalandele i virksomheden .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 35 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 35 kan egne kapitalandele indregnes som akti-
ver i balancen . Bestemmelsen blev videreført i årsregnskabsloven af 2001 fra den tidligere årsregnskabs-
lov .

Det foreslås, at § 35 ophæves, således at det ikke længere er muligt at indregne egne kapitalandele som 
aktiver . Herefter skal egne kapitalandele altid fratrækkes direkte i egenkapitalen .

Internationalt anses egne kapitalandele ikke som værende aktiver . Den gældende bestemmelse er således 
ikke i overensstemmelse med den internationale regnskabsstand IAS 32, jf . bestemmelsen i IAS 32, afsnit 
33, sammenholdt med afsnit AG 36 til IAS 32 .

Ligeledes fastslår udkast til international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder 
(Exposure Draft, februar 2007, afsnit 21 .10), at erhvervelse af egne kapitalandele skal fratrækkes i egen-
kapitalen og således ikke kan indregnes som et aktiv .
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Reglerne i årsregnskabsloven er i stor udstrækning tilpasset til de internationale regnskabsstandarder . 
Ved at ophæve muligheden for at indregne egne kapitalandele som aktiver, fjernes samtidig en forskel over 
til de internationale regnskabsstandarder .

Forslaget om at ophæve § 35 har været forelagt for Regnskabsrådet, som støtter forslaget . Regnskabsrå-
det har i denne forbindelse påpeget, at bestemmelsen kun har været anvendt af et fåtal af virksomheder . 
Rådet har samtidig anført, at bestemmelsen bør ophæves i lyset af, at adgangen til at erhverve egne kapi-
talandele udvides i betydeligt omfang for kapitalselskaber efter forslaget til selskabsloven . Indregning af 
betydelige egne kapitalandele som aktiver kan da give et misvisende indtryk af virksomhedens finansielle 
stilling . Muligheden for at indregne egne kapitalandele som aktiver i balancen foreslås derfor ophævet .
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Gældende bestemmelse
§ 35 a . Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden 
økonomisk bistand i henhold til § 206, stk . 2, § 210, stk . 2, og § 214, stk . 1, i selskabsloven, skal omklas-
sificere et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand fra posten »Overført 
overskud« eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte, til posten »Reserve for ud-
lån og sikkerhedsstillelse« . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller for-
mindskes på anden måde . Reserven skal dog formindskes eller opløses i det omfang, lånet, sikkerhedsstil-
lelsen eller den økonomiske bistand nedbringes eller bringes til ophør .

Stk. 2. Sikkerhedsstillelse, som er foretaget i strid med §§ 206 og 210 i selskabsloven, er omfattet af 
stk . 1, hvis sikkerhedsstillelsen er bindende for selskabet, jf . § 215, stk . 3, i selskabsloven .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
Efter § 35, som ophæves, indsættes:

»§ 35 a . Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden 
økonomisk bistand i henhold til § 206, stk . 2, § 210, stk . 2, og § 214, stk . 1, i selskabsloven, skal omklas-
sificere et beløb svarende til lånet, sikkerhedsstillelsen eller den økonomiske bistand fra posten Overført 
overskud eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte, til posten Reserve for udlån 
og sikkerhedsstillelse Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes 
på anden måde . Reserven skal dog formindskes eller opløses i det omfang, lånet, sikkerhedsstillelsen eller 
den økonomiske bistand nedbringes eller bringes til ophør .

Stk. 2 . Stk . 1 finder ikke anvendelse på lån og sikkerhedsstillelse samt anden økonomisk bistand, som 
er ydet i henhold til §§ 211 og 212 i selskabsloven .

Stk. 3 . Sikkerhedsstillelse, som er foretaget i strid med §§ 206 og 210 i selskabsloven, er omfattet af 
stk . 1, hvis sikkerhedsstillelsen er bindende for selskabet, jf . § 215, stk . 3, i selskabsloven .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i årsregnskabsloven som § 35 a om optagelse af en bunden 
reserve under egenkapitalen for lån, sikkerhedsstillelse og anden økonomisk bistand til kapitalejere og 
ledelse m .v .

I § 35 a, stk . 1, 1 . pkt ., fastslås det, at aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber (kommanditak-
tieselskaber, der yder lån, sikkerhedsstillelse eller anden økonomisk bistand til kapitalejere og ledelse m .v . 
i henhold til § 206, stk . 2, § 210, stk . 2, og § 214, stk . 1, i forslaget til selskabsloven, skal optage en sær-
lig reserve hertil under egenkapitalen. Et beløb svarende hertil skal således omklassificeres fra posten 
»Overført overskud« eller anden post under egenkapitalen, der kan anvendes til udbytte under egenkapi-
talen, til posten »Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse«. En sådan post findes ikke i regnskabsskema-
erne i dag og foreslås derfor indført heri i forslagets § 1, nr . 37 og 38 .

Af 2 . pkt . fremgår det, at reserven ikke kan elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes 
på anden måde, jf . dog 3 . pkt . Der er således tale om en bunden reserve . Dette betyder, at et beløb, som 
svarer til den ydede bistand, ikke kan benyttes til udlodning, andre lån eller anden sikkerhedsstillelse for 
kapitalejere og ledelse m .v . Reserven kan heller ikke overføres til selskabskapital, da en sådan overførsel 
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ville være at sidestille med indskud af en fordring på en aktionær, hvilket ikke er tilladt efter forslaget til sel-
skabsloven .

Reserven skal dog reduceres i takt med, at lånet, sikkerhedsstillelsen eller anden økonomisk bistand ned-
bringes eller bringes til ophør, jf . 3 . pkt .

Reserven kan også reduceres ved, at et eventuelt udbytte modregnes i et tidligere ydet lån . Hvis reserven 
skal reduceres med udbytte, som forventes besluttet på den kommende generalforsamling, forudsættes 
det, at aktionæren eller anpartshaveren senest på balancedagen uigenkaldeligt har tilkendegivet at ville 
acceptere en modregning mellem udbyttet og lånet . Det er således en klar betingelse, at reserven også 
efter udbetalingen svarer til den økonomiske bistand, som er ydet på dette tidspunkt .

Formålet med at tillade denne form for modregning er at undgå, at aktionærer eller anpartshavere først 
skal optage et banklån for at indfri deres lån til selskabet, hvorefter de kan få udbetalt et tilsvarende beløb 
i udbytte, som derefter kan anvendes til at indfri lånet i banken . I denne forbindelse skal der tages hensyn 
til den udbytteskat, selskabet skal tilbageholde . Der er således alene tale om, at der kan ske en modreg-
ning af beløbet efter tilbageholdt udbytteskat i reserven . Det er aktionærernes eller anpartshavernes net-
tofordring på selskabet, som kan modregnes i reserven .

Kravet i stk . 1 om binding på egenkapitalen omfatter ikke skyldforhold, der opstår som følge af kreditgiv-
ning i almindelige forretningsmellemværender, jf . årsregnskabslovens § 35 a, stk . 2, der undtager lån og 
sikkerhedsstillelse, som er ydet i henhold til §§ 211 og 212 i forslaget til selskabsloven .

Disse dispositioner er som hovedregel kendetegnet ved, at selskabet løbende foretager dispositioner af 
denne karakter med uafhængige parter . Den mest almindelige disposition er salg af varer og tjenesteydel-
ser på kredit . Der må foretages en konkret vurdering af, om transaktionen kan betragtes som sædvanlig 
for selskabet og inden for branchen . En klar indikator for, om transaktionen er sædvanlig, er, at selskabet 
har indgået tilsvarende transaktioner med uafhængige parter . Begrebet »sædvanlige forretningsmæssige 
dispositioner« er et fleksibelt og dynamisk begreb, der vil kunne ændre sig over tid.

Det er ikke kun transaktionen, som skal være sædvanlig . Dette er også et krav for vilkårene i transaktio-
nen . Betalingsbetingelser, kreditvurdering, sikkerhedsstillelse m .v . skal ske på samme vilkår, på hvilke til-
svarende transaktioner sædvanligvis gennemføres overfor tredjemand .

Som udgangspunkt er det alene lån m .v ., der er ydet i overensstemmelse med reglerne i § 206, stk . 2, 
§ 210, stk . 2, og § 214, stk . 1, i forslaget til selskabsloven, der medfører pligt til at etablere en reserve som 
fastsat i den foreslåede § 35 a, stk . 1 . Har selskabet derimod ydet lån eller stillet sikkerhed i strid med de 
nævnte regler, skal lånet straks tilbagebetales til selskabet, og sikkerhedsstillelsen skal straks bringes til 
ophør . Som udgangspunkt skal der derfor ikke etableres en reserve i sådanne tilfælde .

Der er dog den undtagelse, at sikkerhedsstillelse, der er ydet i strid med forslaget til selskabsloven, kan 
blive bindende for selskabet, hvis medkontrahenten ikke havde kendskab til, at sikkerheden var stillet i strid 
med loven . Af den grund foreslås det i § 35 a, stk . 3, at en sikkerhed, som er stillet i strid med de anførte 
bestemmelser i forslaget til selskabsloven, skal optages som en bunden reserve i balancen, hvis selskabet 
er bundet af sikkerhedsstillelsen i henhold til § 215, stk . 3, i forslaget til selskabsloven .
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§ 35 a, som er placeret i regnskabsklasse B (små virksomheder), vil tillige gælde for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og D (statslige aktieselskaber og virksom-
heder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land) via henvisnings-
reglerne i henholdsvis § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .

Bestemmelsen vil tillige gælde for udarbejdelse af koncernregnskab via den gældende henvisning i § 119, 
stk . 1 .

Ændringsforslag
Til den foreslåede § 35 a, stk . 1, 1 . pkt ., udgår »§ 210, stk . 2,« . Til den § 35 a udgår stk . 2

Stk . 3 bliver herefter stk . 2 .

Bemærkninger til ændringsforslag
De foreslåede ændringer til § 35 a i årsregnskabsloven er en konsekvens af ændringerne til § 210 i forsla-
get til selskabsloven . Ændringerne indebærer, at lempelserne med hensyn til lån m .v . fra et selskab til sel-
skabets kapitalejere og ledelsesmedlemmer samt disses nærtstående udgår af forslaget således, at det 
gældende forbud mod sådanne lån m .v . videreføres . Dog opretholdes muligheden for at yde økonomisk 
bistand til erhvervelse af kapitalandele i selskabet efter § 206, stk . 2, i forslaget til selskabsloven . Kravet 
til etablering af reserve for de selskaber, som anvender denne mulighed, opretholdes derfor i den foreslå-
ede § 35 a i årsregnskabsloven .
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Gældende bestemmelse
§ 35 b . Aktie- og anpartsselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital og en eventuel overkurs ikke 
er fuldt indbetalt, skal indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs som et tilgo-
dehavende, jf . definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr . 1, jf . stk . 2 .

Stk. 2. Virksomheden skal omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital og 
overkurs fra posten »Overført overskud« eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egenka-
pitalen, til posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs« . Denne reserve kan ikke eli-
mineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde . Reserven skal dog opløses el-
ler formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen indbetales til virksomheden.

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
Efter § 35 a, indsættes:

§ 35 b . Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital ikke er 
fuldt indbetalt, skal
1)  indregne ikke indbetalt virksomhedskapital som et tilgodehavende, jf. definitionen på aktiver i bilag 1, 

C, nr . 1, jf . stk . 2, eller
2)  uanset definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, fratrække et beløb svarende til ikke indbetalt virksom-

hedskapital tydeligt under virksomhedskapitalen, jf . stk . 3 .
Stk. 2 . Ved bruttopræsentation, jf . stk . 1, nr . 1, skal virksomheden omklassificere et beløb svarende til 

ikke indbetalt virksomhedskapital fra posten Overført overskud eller en anden post, der kan anvendes til 
udbytte under egenkapitalen, til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital Denne reserve kan 
ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde . Reserven skal dog oplø-
ses eller formindskes i det omfang, virksomhedskapitalen indbetales til virksomheden .

Stk. 3 . Ved nettopræsentation, jf . stk . 1, nr . 2, skal virksomheden omklassificere et beløb svarende til 
ikke indbetalt virksomhedskapital fra posten Overført overskud eller en anden post, der kan anvendes til 
udbytte under egenkapitalen, til posten Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital Denne reserve kan 
ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde . Reserven skal dog oplø-
ses eller formindskes i det omfang, virksomhedskapitalen indbetales til virksomheden .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i årsregnskabsloven som § 35 b om ikke indbetalt virksom-
hedskapital .

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget til selskabsloven, § 33, stk . 2, hvorefter ikke indbetalt sel-
skabskapital kan kræves indbetalt på anfordring af selskabets centrale ledelsesorgan . Det vil sige bestyrel-
sen, hvis der er en bestyrelse, og ellers direktionen . Ved tegningen har de pågældende tegnere givet et 
ubetinget tilsagn om at foretage indbetaling på anfordring . Der gives således ikke mulighed for, at aktio-
nærerne eller anpartshaverne kan opstille forudsætninger for indkaldelsen af kapital, idet det overlades til 
selskabets centrale ledelsesorgan at afgøre, om og hvornår indbetaling skal ske .

Udgangspunktet er, at ikke indbetalt virksomhedskapital i kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber 
m.v.) skal betragtes som et aktiv i virksomheden. Dette følger af den generelle definition på aktiver i års-
regnskabslovens bilag 1, C, 1 . Aktiver er således ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et 
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resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksom-
heden .

Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 33 indeholder krav om indregning af aktiver . Et aktiv 
skal herefter indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virk-
somheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt . Indregning og måling af ikke indbetalt virksomhedska-
pital skal foretages efter lovens almindelige bestemmelser for indregning og måling af aktiver .

Efter den foreslåede nye § 35 b kan tilgodehavendet præsenteres som en bruttopostering i balancen (brut-
topræsentation), jf . stk . 1 . nr . 1, eller som en nettopostering under egenkapitalen (nettopræsentation), jf . 
stk . 1, nr . 2 .

De internationale regnskabsstandarder (IFRS) omtaler ikke specifikt kapitaludvidelser, som ikke indbeta-
les straks. Definitionerne i IFRS svarer i det store og hele til definitionerne i årsregnskabsloven, og det må 
antages, at udgangspunktet her er bruttopræsentation . Udkastet til en international regnskabsstandard 
for små og mellemstore virksomheder lægger derimod op til, at man i denne type virksomheder skal 
anvende nettopræsentation .

Da den regnskabsmæssige behandling af ikke indbetalt virksomhedskapital ikke er endelig afklaret inter-
nationalt, og da såvel bruttosom nettopræsentation indebærer fordele og ulemper, foreslås det i stk . 1, at 
virksomhederne kan vælge mellem at indregne ikke indbetalt virksomhedskapital som en bruttopostering 
i balancen, jf . nr . 1, eller som en nettopostering under egenkapitalen, jf . nr . 2 .

Virksomheden bør anvende den præsentation, som bedst afspejler betingelserne for den ikke indbetalte 
kapital . Herunder skal der tages hensyn til, om værdien af tilgodehavendet kan måles pålideligt .

I nogle tilfælde kan det være vanskeligt at opgøre det beløb, der skal indregnes som et aktiv, ved brutto-
præsentation . Det skyldes, at der reelt er tale om et rentefrit lån . Det kan derfor i nogle tilfælde være van-
skeligt at opgøre værdien af dette pålideligt . Dette er primært tilfældet, når indbetalingstidspunktet ikke 
kendes .

Derfor giver forslaget mulighed for, at virksomheden i stedet kan indregne ikke indbetalt virksomhedska-
pital som en nettopostering under egenkapitalen (nettopræsentation) . Når tilgodehavendet vises netto, 
påvirkes den samlede egenkapital ikke, før midlerne er indbetalt . Indbetaling af virksomhedskapital indreg-
nes fuldt ud, så kapitalforhøjelsen fremgår tydeligt i balancen . Samtidig fratrækkes der dog under egenka-
pitalen et beløb svarende til den kapital, som ikke er indbetalt .

Regnskabsskemaerne i bilag 2, 1 . skema for balance i kontoform og 2 . skema for balance i beretningsform, 
indeholder allerede nu posten »Krav på indbetaling af virksomhedskapital« under Omsætningsaktiver, II 
Tilgodehavender, post 6 . Denne post er alene relevant ved bruttopræsentation .

Posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital« findes derimod ikke i regnskabsskemaerne i dag. 
Denne post foreslås derfor indført i forslagets § 1, nr . 37 og 38 .

Bestemmelsen i stk. 2 finder anvendelse for virksomheder, som anvender bruttopræsentation. Bestem-
melsen er udformet efter samme model som den foreslåede § 35 a, stk . 1 . Når et selskab giver henstand 
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med indbetaling af selskabskapitalen, er der i realiteten tale om et lån til kapitalejerne . De samme syns-
punkter, som er anført i bemærkningerne til § 35 a, stk . 1, gør sig derfor også gældende her .

Ligesom reserven for andre lån m .v . til kapitalejere kan denne reserve således ikke overføres til selskabs-
kapitalen .

Når tilgodehavendet hos kapitalejerne indregnes som et aktiv i balancen, forøges egenkapitalen, og det 
fremgår tydeligt for regnskabsbrugerne, at der er tale om midler, som er til virksomhedens rådighed .

Det samlede beløb, som ikke er indbetalt, skal fratrækkes de reserver, som kan benyttes til udbytte .

Bestemmelsen i stk. 3 finder anvendelse for virksomheder, som anvender nettopræsentation. Bestemmel-
sen sikrer, at der er de samme krav til binding, uanset om en virksomhed vælger bruttoeller nettopræsen-
tation .

Ved nettopræsentation fratrækkes den manglende indbetaling direkte i virksomhedskapitalen . Reserven 
for ikke indbetalt kapital består herefter alene af den manglende indbetalte selskabskapital .

§ 35 b, som er placeret i regnskabsklasse B (små virksomheder), vil tillige gælde for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og D (statslige aktieselskaber og virksom-
heder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land) via henvisnings-
reglerne i henholdsvis § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .

Bestemmelsen vil tillige gælde for udarbejdelse af koncernregnskab via den gældende henvisning i § 119, 
stk . 1 . Kravene om binding er dog ikke relevante for koncernregnskabet, jf . § 18, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 616 af 12 . juni 2013
§ 35 b, stk . 1, affattes således:

»Aktie- og anpartsselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital og en eventuel overkurs ikke er fuldt 
indbetalt, skal

1)  indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs som et tilgodehavende, jf. defi-
nitionen på aktiver i bilag 1, C, nr . 1, jf . stk . 2, eller

2)  uanset definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, fratrække et beløb svarende til ikke indbetalt virksom-
hedskapital og en eventuelt ikke indbetalt overkurs tydeligt under henholdsvis virksomhedskapitalen 
og overkursen, jf . stk . 3 .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 35 b, stk . 1, vedrører ikke indbetalt virksomhedskapital .

Ændringen til § 35 b — samt til skema 1 og 2 i bilag 2 — er en konsekvens af, at det foreslås at ændre sel-
skabslovens § 33, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., jf . lovforslagets § 1, nr . 16, således, at det ikke længere skal være 
et krav, at hele overkursen indbetales straks ved tegning af nye anparter i et anpartsselskab .
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Det er vurderet hensigtsmæssigt, at der skal etableres en reserve tilsvarende den ikke indbetalte overkurs . 
Herved sikres det, at overkursen ikke kan anvendes til udbytte eller lignende, før den er indbetalt . Dette 
svarer til den eksisterende reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital .

Det foreslås på baggrund heraf, at § 35 b, stk . 1, ændres i overensstemmelse hermed .

De hidtidige gældende bemærkninger til § 35 b, stk . 1, jf . de specielle bemærkninger til § 35 b, stk . 1: Fol-
ketingstidende 2008-9, A (1 . samling), (L 171 som fremsat, side 5680 f . ), vil fortsat være gældende med 
ovenstående tilføjelser .

Ændret ved lov nr . 616 af 12 . juni 2013
I § 35 b, stk . 2 og 3, indsættes efter »virksomhedskapital«: »og overkurs« og efter »virksomhedskapita-
len«: »og overkursen« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 35 b, stk . 2 og 3, vedrører henholdsvis bruttopræsentation og nettopræsentation i 
forbindelse med ikke indbetalt virksomhedskapital .

Ændringen til § 35 b, stk . 2 og 3, er en konsekvens af den foreslåede ændring af selskabslovens § 33, 
stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., jf . lovforslagets § 1, nr . 16, således, at det ikke længere skal være et krav, at hele over-
kursen indbetales straks ved tegning af nye anparter i et anpartsselskab .

Det foreslås på baggrund heraf, at § 35 b, stk . 2 og 3, ændres i overensstemmelse hermed .

De hidtidige gældende bemærkninger til § 35 b, stk . 2 og 3, jf . de specielle bemærkninger til § 35 b, stk . 2 
og 3: Folketingstidende 2008-9, A (1 . samling), (L 171 som fremsat, side 5680 f .), vil fortsat være gæl-
dende med ovenstående tilføjelser .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 35 b affattes således:

»§ 35 b . Aktie- og anpartsselskaber, hvori den tegnede virksomhedskapital og en eventuel overkurs ikke 
er fuldt indbetalt, skal indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs som et tilgo-
dehavende, jf. definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, jf. stk. 2.

Stk. 2. Virksomheden skal omklassificere et beløb svarende til ikke indbetalt virksomhedskapital og over-
kurs fra posten »Overført overskud« eller en anden post, der kan anvendes til udbytte under egenkapita-
len, til posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og overkurs« . Denne reserve kan ikke elimi-
neres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden måde . Reserven skal dog opløses eller 
formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen indbetales til virksomheden .«
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Lovbemærkninger
Efter § 35 b, stk . 1, kan aktie- og anpartsselskaber vælge at indregne virksomhedskapital og en eventuel 
overkurs, der ikke er fuldt indbetalt, som et tilgodehavende (bruttopræsentation), jf . stk . 1, nr . 1, eller fra-
trække det under henholdsvis virksomhedskapitalen og overkursen (nettopræsentation), jf . stk . 1, nr . 2 .

Bestemmelsen blev indsat ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009 som en konsekvens af, at selskabsloven gav 
mulighed for at tegne kapital i aktie- og anpartsselskaber uden samtidig at indbetale hele det tegnede 
beløb . Efter selskabslovens § 33, stk . 2, kan ikke indbetalt selskabskapital kræves indbetalt på anfordring 
af selskabets centrale ledelsesorgan . Selskabets centrale ledelsesorgan er bestyrelsen, hvis der er en 
bestyrelse, og ellers direktionen . Ved tegningen har de pågældende tegnere givet et ubetinget tilsagn om 
på anfordring at foretage indbetaling . Der er således ikke mulighed for, at aktionærer eller anpartshavere 
kan opstille forudsætninger for indkaldelsen af kapital, idet det overlades til selskabets centrale ledelses-
organ at afgøre, om og hvornår indbetaling skal ske .

Udgangspunktet er, at ikke indbetalt virksomhedskapital i kapitalselskaber (aktie- og anpartsselskaber 
m.v.) betragtes som et aktiv i virksomheden. Dette følger af den generelle definition på aktiver i årsregn-
skabslovens bilag 1, C, nr . 1, hvorefter aktiver er ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et 
resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksom-
heden . Herved bemærkes, at årsregnskabslovens § 33 regulerer, hvornår der skal ske indregning af akti-
ver . Et aktiv skal ifølge § 33, stk . 1, nr . 1, indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige øko-
nomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Indregning og måling af 
ikke indbetalt virksomhedskapital skal foretages efter lovens almindelige bestemmelser for indregning og 
måling af aktiver .

De internationale regnskabsstandarder (IFRS) omtaler ikke specifikt kapitaludvidelser, som ikke straks ind-
betales. Definitionerne i IFRS - herunder definitionen af aktiver - svarer i det store og hele til definitionerne 
i årsregnskabsloven, og det antages derfor, at udgangspunktet i IFRS er bruttopræsentation som beskre-
vet i § 35 b, stk . 2 . Den internationale regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder (IFRS for 
SME) indeholder derimod i standardens afsnit 22 .7 et krav om, at de omfattede virksomheder skal anvende 
nettopræsentation som beskrevet i § 35 b, stk . 3 .

Da § 35 b blev indsat i årsregnskabsloven, var den regnskabsmæssige behandling af ikke indbetalt virk-
somhedskapital og ikke indbetalt overkurs ikke afklaret i EU, og derfor blev både brutto- og nettopræsen-
tation tilladt i § 35 b . I forbindelse med efterfølgende drøftelser med EU-Kommissionen er det afklaret, at 
brug af nettopræsentation formentlig ikke kan rummes indenfor regnskabsdirektivet, og metoden kan der-
for ikke bibeholdes i årsregnskabsloven .

Det foreslås derfor at nyaffatte § 35 b, så bestemmelsen alene tillader, at virksomheden præsenterer ikke 
indbetalt virksomhedskapital og ikke indbetalt overkurs efter den såkaldte bruttometode .

Efter det foreslåede stk . 1 skal aktie- og anpartsselskaber indregne ikke indbetalt virksomhedskapital og 
ikke indbetalt overkurs som et tilgodehavende .

I det foreslåede stk. 2 bestemmes det, at en virksomhed skal omklassificere et beløb svarende til ikke ind-
betalt virksomhedskapital og overkurs fra posten »Overført overskud« eller en anden post, der kan anven-
des til udbytte under egenkapitalen, til posten »Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital og over-
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kurs« . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes på anden 
måde . Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang virksomhedskapitalen og overkursen indbe-
tales til virksomheden .

Den krævede indregning og præsentation af tilgodehavendet i henhold til stk . 1 og 2 er udtryk for en brut-
topræsentation . Fordelen ved bruttometoden er, at tilgodehavendet hos kapitalejerne indregnes som et 
aktiv i balancen, hvorved egenkapitalen forøges . Samtidig fremgår det tydeligt for regnskabsbrugeren, at 
der er tale om midler, som endnu ikke er indbetalt til virksomheden, og hvor der derfor er en kreditrisiko . 
Det samlede beløb, der ikke er indbetalt, skal fratrækkes de reserver, som kan anvendes til udbytte .

Tilgodehavendet fra ikke indbetalt virksomhedskapital skal ikke forrentes, og der kan gå lang tid, inden 
beløbet bliver indbetalt . Tilgodehavendet er imidlertid et anfordringstilgodehavende, men det faktiske 
betalingstidspunkt vil være højst usikkert . Dette indebærer, at tilgodehavendet skal måles til kurs 100, dog 
med nedskrivning, hvis debitors kreditværdighed er reduceret .
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Gældende bestemmelse
§ 35 c . (Ophævet) .

Ændret ved lov nr. 616 af 12. juni 2013
Efter § 35 b indsættes:

»§ 35 c . Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 pct . af virksomhedens overskud til en bun-
den reserve til opbygning af virksomhedens kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabs-
kapitalen udgør mindst 50 .000 kr . Denne reserve kan ikke elimineres med selskabets underskud eller for-
mindskes på anden måde . Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang selskabskapitalen for-
øges .«

Lovbemærkninger
Bestemmelsen er en konsekvens af, at der i selskabsloven indføres en særlig type anpartsselskaber, 
»iværksætterselskab« . Formålet med bestemmelsen er at sikre, at der i iværksætterselskaber henlægges 
en del af det årlige overskud til en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige bundne reserve 
udgør mindst 50 .000 . Bestemmelsen svarer til den bestemmelse, der foreslås indført i selskabsloven i 
form af § 357 b, dog tilpasset årsregnskabslovens terminologi .

Reserven kan ikke anvendes til udbytte eller reduceres med underskud . Reserven kan således alene over-
føres til selskabskapital eller nedbringes i den udstrækning, virksomhedens ejere forhøjer virksomhedska-
pitalen, f .eks . ved indskud af nye midler .

Ændret ved lov nr. 445 af 13. april 2019
§ 35 c ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende § 35 c i årsregnskabsloven bestemmer, at et iværksætterselskab årligt skal henlægge 
mindst 25 pct . af virksomhedens overskud til en bunden reserve til opbygning af virksomhedens kapital-
grundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50 .000 kr . Bestemmelsen 
spejler selskabslovens § 357 b, stk . 1 . Det følger dertil af bestemmelsen, at reserven ikke kan elimineres 
med selskabets underskud eller formindskes på anden måde, men at reserven skal opløses eller formind-
skes, i det omfang selskabskapitalen forøges .

Det foreslås at ophæve årsregnskabslovens § 35 c . Forslaget er en konsekvens af, at iværksætterselskabs-
formen foreslås afskaffet, jf . lovforslagets § 1, nr . 6 og §§ 4-7, og de specielle bemærkninger hertil .

Det foreslås, at bestemmelsen i årsregnskabslovens § 35 c, for så vidt angår de iværksætterselskaber, som 
er stiftet før denne lovs ikrafttræden, videreføres i overgangsbestemmelsen i denne lovs § 4, stk . 8 . Se 
nærmere i de specielle bemærkninger til denne bestemmelse .
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Gældende bestemmelse
§ 36 . Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris . Efter første ind-
regning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet følger 
af denne lov . 

Stk. 2. Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 36 . Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris . Efter første ind-
regning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet følger 
af denne lov .

Lovbemærkninger
Forslagets § 33 angiver de betingelser — indregningskriterier — der skal være opfyldt for at et aktiv eller en 
forpligtelse kan og skal indregnes i balancen, mens forslagets § 36 angiver til hvilken værdi, aktivet eller 
forpligtelsen som udgangspunkt skal indregnes . Forslaget viderefører de nuværende regler i gældende 
lovs § 27 for måling ved første gangs indregning af aktiver og forpligtelser til kostpris . For måling af akti-
ver efter første indregning er reglen stadig kostpris, men her forekommer der i andre bestemmelser i dette 
kapitel en række variationer . Forpligtelser måles efter første indregning til nettorealisationsværdi, dvs . 
summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid. Også her findes undta-
gelser . Sondringen mellem første gangs og efterfølgende måling af forpligtelserne følger herved de opstil-
lede retningslinier i IAS-standarderne . Hverken gældende lov eller direktiverne indeholder direkte en 
sådan sondring .

Reglen om måling af aktiver til kostpris modificeres af kravet om afskrivning og nedskrivning samt om 
muligheden for opskrivning i forslagets §§ 41-43 og 46. Endvidere modificeres kravet af § 37 i de situati-
oner, hvor såvel finansielle aktiver som forpligtelser i visse tilfælde skal måles til dagsværdi eller amortise-
ret kostpris, og af § 38 med måling af poster vedrørende investeringsaktiviteter som hovedaktivitet samt 
hovedaktivitet med biologiske aktiver, til dagsværdi .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 36 indsættes som stk . 2:

»Stk. 2 . Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende anvendelse .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 36 som stk . 2, der regulerer, 
hvorledes indregning og måling skal foretages ved overtagelse af en bestående virksomhed (en samlet 
aktivitet) .

Med indsættelsen af det nye stk . 2, hvori der henvises til §§ 121-123, vil overtagelse af enkeltaktiver skulle 
indregnes efter den gældende bestemmelse i § 36, stk . 1, mens overtagelse af en bestående virksomhed 
(en samlet aktivitet) skal indregnes efter § 36, stk . 2 .
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Begrebet bestående virksomhed er indarbejdet i sel skabs loven, og begrebet i årsregnskabsloven skal for-
stås på samme måde .

En virksomhed er i IFRS 3, appendiks A, defineret som en integreret mængde aktiviteter og aktiver, som 
kan udføres og styres med henblik på at frembringe et afkast i form af udbytte, lavere omkostninger eller 
andre økonomiske fordele direkte til investorer eller andre ejere, medlemmer eller deltagere .

Definitionen i IFRS er egnet til at beskrive det i årsregnskabsloven anvendte begreb.

Af det  foreslåede stk. 2  fremgår det, at §§ 121-123 finder  tilsvarende anvendelse ved  indregning og 
måling i årsregnskabet, når en virksomhed overtager en bestående virksomhed . §§ 121-123 indeholder 
særlige regler for indregning og måling i koncernregnskabet, når en koncern overtager en dattervirksom-
hed . Loven indeholder derimod i dag ingen særlig regulering af, hvorledes overtagelsen af en bestående 
virksomhed skal indregnes og måles i årsregnskabet .

Den situation, hvor en koncern erhverver en dattervirksomhed, er i substansen den samme, som når en 
virksomhed erhverver en bestående virksomhed . Reguleringen i den internationale regnskabsstandard 
IFRS 3 er også den samme, uanset om der erhverves en dattervirksomhed eller en bestående virksomhed .

Det vurderes, at bestemmelserne i §§ 121-123 i praksis i vid udstrækning allerede anvendes analogt ved 
indregning og måling i årsregnskabet, når en virksomhed overtager en bestående virksomhed .

Med den foreslåede ændring tilpasses loven således til IFRS 3 og den eksisterende praksis .

Direktivet regulerer den situation, hvor en virksomhed erhverver en anden virksomhed, og der opstår et 
koncernforhold. Direktivet regulerer imidlertid ikke specifikt den situation, som omfattes af den foreslåede 
bestemmelse, hvor der erhverves en bestående virksomhed, uden at der etableres et koncernforhold . Det 
er derfor op til medlemsstaterne at udforme regler på området .

Det foreslås, at ændringerne til § 36 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 36 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

Gældende bestemmelse
§ 37 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf . dog stk . 2, samt 
de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, til 
dagsværdi . Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtel-
ser på et aktivt marked . Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres for aktiverne eller forpligtelserne, 
måles de ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte bestanddele eller ud fra 
markedets salgsværdier på lignende aktiver eller forpligtelser . Eksisterer der heller ikke et aktivt marked 
for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den 
for aktivet eller forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af almindeligt ac-
cepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker . Kan en tilnærmet salgsværdi ikke beregnes, skal akti-
vet eller forpligtelsen måles til kostpris .

Stk. 2. Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere følgende til amortiseret kostpris:
1) Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke indgår 

i en handelsbeholdning,
2) øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, samt
3) finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk . 1, 1 . pkt .

Stk. 3. Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder ikke anvendelse på
1) kapitalandele i dattervirksomheder,
2) kapitalandele i fællesledede og associerede virksomheder,
3) egne kapitalandele,
4) egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden,
5) kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomhedssam-

menslutning,
6) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instru-

menter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som
a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg eller an-

vendelse,
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, og
7) andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overensstemmel-

se med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles anderledes end andre finansielle in-
strumenter .
Stk. 4. Uanset stk . 1-3 kan virksomheden undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til handel 

på et aktivt marked, til dagsværdi .
Stk. 5. Uanset stk . 1-4 kan virksomheden indregne og måle finansielle aktiver og forpligtelser i over-

ensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i over-
ensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr . 1606/2002 af 19 . juli 2002 om an-
vendelse af internationale regnskabsstandarder, og efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kom-
missionen i overensstemmelse med den nævnte forordning . Anvender virksomheden denne mulighed, skal 
der gives de oplysninger om finansielle aktiver og forpligtelser, som er krævet i de nævnte standarder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 37 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf . dog stk . 2, samt 
de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, til 
dagsværdi . Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtel-
ser på et velfungerende marked . Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres for aktiverne eller forplig-
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Gældende bestemmelse
§ 37 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf . dog stk . 2, samt 
de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, til 
dagsværdi . Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtel-
ser på et aktivt marked . Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres for aktiverne eller forpligtelserne, 
måles de ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte bestanddele eller ud fra 
markedets salgsværdier på lignende aktiver eller forpligtelser . Eksisterer der heller ikke et aktivt marked 
for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den 
for aktivet eller forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af almindeligt ac-
cepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker . Kan en tilnærmet salgsværdi ikke beregnes, skal akti-
vet eller forpligtelsen måles til kostpris .

Stk. 2. Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere følgende til amortiseret kostpris:
1) Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke indgår 

i en handelsbeholdning,
2) øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, samt
3) finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk . 1, 1 . pkt .

Stk. 3. Bestemmelserne i stk . 1 og 2 finder ikke anvendelse på
1) kapitalandele i dattervirksomheder,
2) kapitalandele i fællesledede og associerede virksomheder,
3) egne kapitalandele,
4) egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden,
5) kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomhedssam-

menslutning,
6) råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instru-

menter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som
a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg eller an-

vendelse,
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå og
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, og
7) andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overensstemmel-

se med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles anderledes end andre finansielle in-
strumenter .
Stk. 4. Uanset stk . 1-3 kan virksomheden undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til handel 

på et aktivt marked, til dagsværdi .
Stk. 5. Uanset stk . 1-4 kan virksomheden indregne og måle finansielle aktiver og forpligtelser i over-

ensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i over-
ensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr . 1606/2002 af 19 . juli 2002 om an-
vendelse af internationale regnskabsstandarder, og efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kom-
missionen i overensstemmelse med den nævnte forordning . Anvender virksomheden denne mulighed, skal 
der gives de oplysninger om finansielle aktiver og forpligtelser, som er krævet i de nævnte standarder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 37 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere finansielle aktiver, jf . dog stk . 2, samt 
de finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumenter, til 
dagsværdi . Denne måles til den salgsværdi, der kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtel-
ser på et velfungerende marked . Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres for aktiverne eller forplig-
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telserne, måles de ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte bestanddele . Eksi-
sterer der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt muligt måles 
til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af den for aktivet eller forpligtelsen relevante kapitalværdi, hvis den-
ne kan beregnes ved hjælp af almindeligt aceepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker . Kan en til-
nærmet salgsværdi ikke beregnes, skal aktivet eller forpligtelsen måles til kostpris .

Stk. 2 . Virksomheden skal efter første indregning løbende regulere følgende til amortiseret kostpris:
1) Udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egen aktiviteter, i det omfang de ikke indgår 

i en handelsbeholdning,
2)  øvrige finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumenter, og som beholdes til udløb, samt
3)  finansielle forpligtelser, bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt.

Stk. 3 . Bestemmelserne i Stk . 1 og 2 finder ikke anvendelse på
1) kapitalandele i dattervirksomheder,
2) kapitalandele i fællesledede og associerede virksomheder
3) egne kapitalandele og
4)  andre finansielle instrumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse har undtaget 

fra bestemmelserne i stk . 1 eller 2 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 37, stk. 1,  foreslår som noget nyt, at finansielle aktiver, som virksomheden  ikke agter at 
beholde til udløb, skal måles til dagsværdi efter første indregning. Det drejer sig om alle finansielle aktiver, 
herunder afledte finansielle aktivinstrumenter, som virksomheden anskaffer sig med henblik på afhæn-
delse før instrumentets aftalemæssigt fastsatte udløb . Handelsporteføljer, spekulative investeringer eller 
midlertidig placering af overskydende likviditet i finansielle aktivinstrumenter vil typisk være finansielle 
aktiver, der forventes handlet før udløb. Det er også nyt, at finansielle forpligtelser efter første indregning 
skal måles til dagsværdi . Det gælder de forpligtelser, som virksomheden har til hensigt at videresælge, dvs . 
typisk finansielle kontrakter, eller indfri før aftalens fastsatte udløb. Der kan f.eks. være tale om valutater-
minskontrakter, gældsog pantebreve, rentekontrakter og optioner, som samtidig ikke benyttes til sikring 
af andre forpligtelser eller aktiver. Stk. 2 foreslår endvidere som noget nyt, at finansielle forpligtelser, som 
virksomheden agter at skylde til deres udløb, samt finansielle aktiver, som den ligeledes agter at beholde 
til udløb, efter første indregning måles til amortiseret kostpris .

Reglerne om dagsværdier for disse finansielle aktiver og forpligtelser forventes indført i direktiverne ved 
en ændring af 4 . og 7 . direktiv, som i stort omfang stemmer overens med IAS 39 om indregning og måling 
af finansielle instrumenter. Se her den særlige ikrafttrædelsesbestemmelse i forslagets §165, stk. 5, der 
skal sikre, at dagsværdireglerne i § 37 ikke tages i brug, før ændringsdirektivet er gennemført .

Begrebet dagsværdi defineres i bilag 1, D, nr. 2, som det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en for-
pligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter . Bortset fra på anskaffel-
sestidspunktet, vil historiske kostpriser derfor ikke udtrykke dagsværdien . I Norge benyttes synonymt med 
dagsværdi udtrykket „virkelig verdi“ og i internationale regnskabsstandarder „fair value“ .

Opgørelsen af dagsværdien er en proces, der tilsigter at finde den reelle salgsværdi af aktiver og forplig-
telser . Processen beskrives i stk . 1, 2 .-4 . pkt . Kan der ikke konstateres en salgsværdi på et velfungerende 
marked, og kan der ikke beregnes en rimeligt pålidelig tilnærmet salgsværdi for aktiver eller forpligtelser 
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eller disses enkelte bestanddele, skal de finansielle aktiver og forpligtelser måles efter hovedreglen for 
måling af aktiver og forpligtelser i forslagets § 36, dvs . henholdsvis kostpris og nettorealisationsværdi .

Dagsværdi er således ikke et fast målegrundlag, men snarere en målsætning og proces, der gennemføres 
af virksomheden for at nå frem til det mest relevante — og samtidig efter omstændighederne mest pålide-
lige — målegrundlag for aktivet henholdsvis forpligtelsen .

Skal aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi, benyttes salgsværdien på markedet, hvis markedet er vel-
fungerende. For mange finansielle aktiver og forpligtelser eksisterer velfungerende markeder — f. eks. en 
fondsbørs eller en autoriseret markedsplads — som løbende fastsætter værdier for disse . Det gælder bl .a . 
for aktivernes vedkommende børsnoterede aktier og obligationer, fastforrentede pantebreve, valutabe-
holdninger, futures og optioner . For forpligtelsernes vedkommende er der navnlig tale om obligationslån, 
fastforrentede panteog gældsbreve, „commercial papers“, futures og optioner og forpligtelser til at levere 
råvarer, der er noteret på en varebørs .

I de situationer, hvor der ikke eksisterer et velfungerende marked, skal virksomheden efter bedste evne 
benytte alternative grundlag til at måle værdierne til tilnærmet salgsværdi . Det er ikke muligt éntydigt at 
pege på den bedste metode, men et finansielt instrument vil f.eks. ofte kunne måles til en diskonteret værdi 
med enten markedsrenten (nutidsværdien) eller den fastsatte rente (matematisk kursværdi) som diskon-
teringsfaktor. For finansielle virksomheder, f.eks. forsikringsvirksomheder, der ikke er omfattet af forsla-
get, består anerkendte metoder, der i visse sammenhænge kan anvendes på virksomheder omfattet af lov-
forslaget . En nærmere regulering af dagsværdibegrebet bør ske ved udstedelse af standarder, jf . forsla-
gets § 136 .

Virksomhedens obligationsgæld vil skulle reguleres til dagsværdi i de tilfælde, hvor virksomheden har til 
hensigt at opnå gevinster ved løbende konvertering af lånene . Har virksomheden ingen overvejelser om at 
opnå gevinster ved konvertering, er der ikke tale om en handelseller spekulationssituation . Gældsforplig-
telsen skal i stedet reguleres til amortiseret kostpris efter stk . 2 .

Stk. 2 fastsætter ligeledes som nyt, at de finansielle aktiver, som virksomheden agter at beholde til udløb, 
efter første indregning måles til amortiseret kostpris . Finansielle forpligtelser, som virksomheden ikke vil 
indfri, videresælge eller frigøre sig fra inden forpligtelsens fastsatte udløb, skal efter første indregning lige-
ledes måles til amortiseret kostpris. Se definitionen heraf i bilag 1, D, nr. 1.

Kravet om måling til amortiseret kostpris retter sig primært mod finansielle anlægsaktiver og langfristede 
forpligtelser. Metoden indebærer, at et finansielt aktiv indregnes til anskaffelsesprisen med tillæg eller fra-
drag af de værdibevægelser, der fremkommer som følge af forkortelsen af restløbetiden . Dette vil betyde 
en løbende indregning af kursgevinst eller -tab fra det finansielle aktivs aktuelle værdi på anskaffelsestids-
punktet op til eller ned mod kurs pari på tidspunktet for aktivets udløb . Normalt – som også fremhævet af 
IAS 39 — beregnes bevægelserne på basis af en konstant effektiv rente . De årlige ændringer af kursvær-
dien som følge af løbetidsforkortelsen (matematisk kursregulering) opgøres på grundlag af anskaffelses-
beløbet, som hvert år reguleres i takt med forkortelsen af restløbetiden .

Hvor der ikke forekommer sådanne værdibevægelser, f .eks . i værdipapirer med variabel rente, er bereg-
ningen ukompliceret, fordi der ikke skal tillægges eller fradrages værdibevægelser . Her bliver der i realite-
ten tale om måling til kostpris eller nettorealisationsværdi . For f .eks . kortfristede tilgodehavender fra salg 
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eller tjensteydelser vil kravet om amortiseret kostpris ikke medføre reelle ændringer i gældende regn-
skabspraksis .

Det forudsættes naturligvis, at afdrag og nedskrivninger — altså udover en nedadgående værdibevægelse 
som følge af værdiforskellen på tidspunkterne for anskaffelse og udløb — fragår et finansielt aktivs værdi, 
jf. her definitionen i bilag 1, D, nr. 1.

Dette kan illustreres ved anskaffelse af obligationer, hvor obligationer med en nominel rente under den 
effektive markedsrente handles til kurser under pari, uanset de indfries til pari . Omvendt handles obligati-
oner med en nominel rente over den effektive markedsrente til kurser over pari . Frem mod tidspunktet for 
udtrækning vil kursen med uændret effektivt renteniveau gradvis nærme sig pari og det er denne kursre-
gulering, der skal opgøres og indregnes hvert år efter metoden i forslaget . Der foretages her en op- eller 
nedskrivning af anskaffelsesværdien, således at forskellen mellem denne og pariværdien systematisk inds-
nævres over obligationens løbetid .

Hvor der forudsættes en konstant effektiv rente, vil opgørelsen af den matematiske kursregulering være 
upåvirket af svingninger i markedsrenten . Ved udtræk i perioden skal der opgøres en gevinst eller et tab i 
forhold til den regulerede værdi .

For finansielle forpligtelser, f.eks. i form af obligationslån, er det forskellen mellem obligationernes hoved-
stol og kursværdien på optagelsestidspunktet, der skal kursreguleres (amortiseres) over lånets løbetid .

Denne værdiansættelsesmetode har i øvrigt i mange år været anvendt af danske livsforsikringsselskaber i 
forbindelse med værdiansættelse af fastforrentede værdipapirer .

I henhold til forslagets stk . 3 gælder kravet om måling til dagsværdi eller amortiseret kostpris dog ikke kapi-
talandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder . Se dog forslagets § 84, stk . 5 . Disse aktiv-
poster kan måles til kostpris, jf . § 36, opskrives til dagsværdi, jf . §§ 41 og 46, eller måles til indre værdi, jf . 
§ 84 . Uanset valg af målegrundlag, skal målingen ske systematisk og konsekvent, jf . § 7, stk . 5, sidste pkt . 
Egne kapitalandele skal måles til kostpris, i det omfang de aktiveres efter forslagets § 35 .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Lovforslagets § 37 forudsætter ændringer i 4 . og 7 . direktiv . Europa-Kommissionen har fremsat forslag 
om disse ændringer, således at medlemsstaterne kan foreskrive eller tillade anvendelse af dagsværdier for 
en række finansielle aktiver og forpligtelser. Direktivændringen må antages at have nået sin endelige form 
og forventes gennemført i sommeren 2001 . Under arbejdet er der fremkommet ændringer til forslaget, 
der nødvendiggør tilpasning af lovforslaget . Ikke alle ændringer behøver dog at blive gennemført med det 
samme, men ændring af direktivets artikel 42 a om, hvilke aktiver og forpligtelser, der kan anvende dags-
værdi m .v ., nødvendiggør ændring af § 37 .

Ændringsforslaget fastholder bestemmelsens struktur. Stk. 1 omfatter som udgangspunkt alle finansielle 
aktiver, herunder afledede finansielle instrumenter, f.eks. optioner og futures. Ved en henvisning til stk. 2 
fremgår det af 1 . pkt ., at udlån og tilgodehavender, der hidrører fra virksomhedens egne aktiviteter, og 
som ikke indgår i en handelsbeholdning, samt finansielle aktiver, der ikke er afledte finansielle instrumen-
ter og som beholdes til udløb, ikke må måles til dagsværdi . Kapitalandele som begreb kan ikke holdes til 
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udløb og skal derfor altid optages til dagsværdi, medmindre de er omfattet af undtagelserne i stk . 3 . End-
videre skal finansielle forpligtelser, der indgår i en handelsbeholdning eller er afledte finansielle instrumen-
ter, også måles til dagsværdi . Forslaget er her i overensstemmelse med ovennævnte direktivforslag og 
med IAS 39 .

Ændringsforslagets stk . 1, 3 . pkt ., skyldes, at direktivforslaget blev tilpasset, fordi man ikke fandt det hen-
sigtsmæssigt at overlade det til den enkelte virksomhed at bestemme, om den anvendte metode kan aner-
kendes konkret . Virksomheden skal altså kunne henvise til metoder, der er almindeligt anerkendte . Stk . 1, 
4 . pkt ., er omformuleret for at tydeliggøre, at såvel aktiver som forpligtelser skal måles til kostpris, hvis det 
ikke kan lade sig g øre at finde en salgspris for dem.

Ændringsforslagets stk. 2 behandler de finansielle poster, der  ikke må måles til dagsværdi efter direk-
tivændringen, men skal måles til amortiseret kostpris . Direktivændringen omtaler ikke udtrykkeligt amor-
tiseret kostpris, men det antages i almindelighed, at direktivet tillader anvendelse af dette målegrundlag 
på linje med almindelig kostpris. Amortiseret kostpris er derimod foreskrevet i IAS 39. Se her også defini-
tionen i lovfor slagets bilag 1, D, nr . 1 . Udlån og tilgodehavender i nr . 1 er tilgodehavender, der opstår, når 
virksomheden modtager vederlag for sine varer m .v ., eller som følge af virksomhedens långivning i forbin-
delse med sine aktiviteter .

Stk . 3 er udvidet i overensstemmelse med direktivforslaget . Det nye nr . 4 er fastsat i direktivforslagets art . 
42 a, stk . 4, med en meget bred formulering, der tillader medlemsstaterne at foreskrive særlige undtagel-
ser for finansielle instrumenter, hvis særlige karakter ud fra almindelige betragtninger taler for ikke at 
anvende dagsværdi . Efter direktivudkastets forarbejder kan det f .eks . være kapitalandele i virksomheden, 
som udstedes til medarbejdere under en særlig ordning, rettigheder og forpligtelser under forsikringskon-
trakter, finansielle garantier eller kontrakter, der forudsætter betaling, der er afhængig af fysiske eller kli-
matiske hændelser . Desuden indeholder direktivudkastet i samme artikels stk . 5 en mulighed for medlems-
staterne til at bestemme, hvorvidt virksomhederne kan eller skal måle instrumenter, der opfylder betingel-
serne for en afdækket post i henhold til et afdækningssystem baseret på dagsværdi til bestemte beløb, som 
kræves efter det pågældende system . Da det ikke er muligt i lovforslaget at fastsætte regler for alle disse 
muligheder, foreslås det at lade Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte mulighederne i bekendtgørelse 
efter behov . Da der er tale om implementering af en direktivbestemmelse om anvendelsesområdet, kan 
denne regulering ikke ske ved regnskabsstandard .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 37, stk . 1, 2 . og 4 . pkt ., ændres »velfungerende« til: »aktivt« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 37 i årsregnskabsloven fastsætter, hvilke finansielle instrumenter der skal måles til dags-
værdi .

Stk . 1 fastsætter tillige, hvordan dagsværdi skal beregnes . Herunder fremgår det, at det bedste udtryk for 
dagsværdien er salgsværdien på et velfungerende marked .

Det foreslås, at begrebet velfungerende marked i § 37, stk . 1, 2 . og 4 . pkt ., ændres til aktivt marked .

Samtidig foreslås det i forslagets § 1, nr. 178, at der indsættes en definition af aktivt marked i lovens bilag 
1, A. Et aktivt marked defineres som et marked, hvor transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder 
sted med tilstrækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplys-
ninger .

Baggrunden for ændringen er, at den internationale regnskabsstandard IFRS 13 anvender udtrykket aktivt 
marked med samme betydning som velfungerende marked i årsregnskabsloven . Ved at anvende samme 
begreb i årsregnskabsloven som i IFRS undgås det, at der opstår usikkerhed omkring, hvorvidt definitio-
nen i årsregnskabsloven afviger fra definitionen i IFRS.

De hidtil gældende bemærkninger til § 37, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 37, stk . 1: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3295-3296, vil fortsat være gældende med ovenstående 
ændringer .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 37, stk . 3, nr . 3, ændres »kapitalandele og« til: »kapitalandele,« .

§ 37, stk . 3, nr . 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) egenkapitalinstrumenter udstedt af virksomheden,
5) kontrakter om betinget vederlag for erhvervelse af virksomhed i forbindelse med en virksomhedssam-

menslutning,
6)  råvarebaserede kontrakter, som giver parterne ret til at afregne kontant eller i andre finansielle instru-

menter, og som derfor anses som afledte finansielle instrumenter, og som
a) er indgået for at sikre og fortsat sikrer virksomhedens forventede krav med hensyn til køb, salg 

eller anvendelse,
b) fra første færd blev indgået med henblik herpå, og
c) forventes at blive afregnet ved levering af råvaren, og

7)  andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at instrumenterne i overensstem-
melse med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles anderledes end andre finansielle 
instrumenter .«
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Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 37, stk. 3, undtager en række finansielle instrumen-
ter fra kravet om måling til dagsværdi eller amortiseret kostpris . Undtagelsen vedrører i praksis primært 
måling til dagsværdi, idet de omhandlede aktiver primært er reguleret i § 37, stk . 1, og ikke er omfattet af 
undtagelsen i § 37, stk . 2 .

Stk . 3, nr . 1-3, foreslås videreført uden ændringer bortset fra, at der i nr . 3 foretages en redaktionel 
ændring som følge af, at der indsættes flere numre i stk. 3 som omtalt nedenfor.

Det følger af den gældende § 37, stk. 3, nr. 4, at § 37, stk. 1 og 2, om indregning og måling af finansielle 
instrumenter ikke finder anvendelse på visse finansielle instrumenter, som Erhvervsstyrelsen ved bekendt-
gørelse har undtaget herfra .

Med hjemmel i bl .a . § 37, stk . 3, nr . 4, har Erhvervsstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr . 263 af 19 . april 
2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (års-
regnskabsloven), idet bekendtgørelsens §§ 1 og 2 har hjemmel i § 37, stk . 3, nr . 4 .

Det foreslås, at § 37, stk . 3, nr . 4, ophæves, og at bekendtgørelsens § 1 indarbejdes i lovens § 37, stk . 3, 
som nr . 5-7 med visse ændringer, da det forekommer mere hensigtsmæssigt at regulere de pågældende 
forhold direkte i loven i sammenhæng med de øvrige bestemmelser i § 37 . Samtidig foreslås det, at 
bekendtgørelsens § 2 indarbejdes i årsregnskabsloven som § 37 a .

Det foreslås ligeledes, at der i § 37, stk . 3, indsættes et nyt nr . 4, som indebærer, at egenkapitalinstrumen-
ter, som virksomheden selv udsteder, ikke løbende skal reguleres til dagsværdi . Disse instrumenter omfat-
ter f .eks . tegningsretter (warrants) .

Det foreslåede nr . 4 gennemfører delvist det nye regnskabsdirektivs artikel 8, stk . 4, litra c, idet den øvrige 
del af artikel 8, stk . 4, litra c, gennemføres ved de gældende bestemmelser i nr . 1 og 2, samt det foreslå-
ede nr . 5, som omtales nedenfor . Bestemmelsen skal gennemføres, da dette er et krav, når artikel 8, stk . 1, 
er gennemført . Sidstnævnte direktivbestemmelse er gennemført i årsregnskabslovens § 37, stk . 1 .

Det foreslås endvidere, at der i § 37, stk . 3, indsættes et nyt nr . 5 om, at betingede vederlag i forbindelse 
med køb eller salg af en dattervirksomhed ikke løbende skal reguleres til dagsværdi .

Forslaget gennemfører ligeledes delvist direktivets artikel 8, stk . 4, litra c . Bestemmelsen skal gennemfø-
res, da dette er et krav, når artikel 8, stk . 1 er gennemført . Sidstnævnte direktivbestemmelse er som nævnt 
gennemført i årsregnskabslovens § 37, stk . 1 .

De omhandlede vederlag vil være vederlag, som er betinget af en eller flere begivenheder efter køb eller 
salg af en dattervirksomhed . Eksempler kan være, at der ved køb af en dattervirksomhed skal betales et 
ekstra vederlag, hvis dattervirksomheden får en særlig positiv udvikling, ligesom vederlaget kan blive min-
dre end forventet, hvis dattervirksomheden ikke udvikler sig så positivt som forudsat . Betingelserne kan 
både være generelle i forhold til udviklingen, men kan også vedrøre forhold såsom bestemte kunders køb 
i en periode efter overtagelsen .
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Det betingede vederlag måles ved første indregning til kostpris . Efterfølgende ændringer i forventnin-
gerne til vederlaget skal anses som ændringer i skøn og indregnes løbende .

Hvis vederlaget først kommer til betaling efter en længere periode, skal der ske tilbagediskontering af vær-
dien til nutidsværdi .

Den foreslåede § 37, stk . 3, nr . 6, omfatter råvarekontrakter, som er indgået med henblik på at overtage 
aktivet og anvende dette i virksomhedens drift . Eksempler kunne være en saftfabriks kontrakter om køb 
af appelsiner eller et stålværks kontrakter om køb af jernmalm . Afgørende er, at formålet med kontrakten 
er at få leveret varen og ikke at afregne kontrakten kontant .

Forslaget medfører, at de kontrakter, som er omfattet af nr . 6, som udgangspunkt ikke indregnes i balan-
cen . Kontrakten skal dog indregnes, hvis den er tabsgivende, jf . § 47 .

Kontrakter, som alene giver ret og pligt til leverancer af varer, opfylder ikke definitionen på et finansielt 
instrument og er således ikke omfattet af § 37 .

Forslaget gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 8, stk . 2 . Bestemmelsen skal gennemføres, da 
dette er et krav, når artikel 8, stk . 1, er gennemført . Sidstnævnte direktivbestemmelse er som tidligere 
nævnt gennemført i årsregnskabslovens § 37, stk . 1 .

Forslaget følger samme model, som findes i den internationale regnskabsstandard IAS 39, afsnit 5, sam-
menholdt med IAS 37, afsnit 1 .

Forslagets § 37, stk. 3, nr. 7, omfatter andre finansielle instrumenter med sådanne særlige egenskaber, at 
instrumenterne i overensstemmelse med, hvad der er almindeligt accepteret, indregnes og måles ander-
ledes end andre finansielle  instrumenter. Disse finansielle  instrumenter  skal  således heller  ikke måles 
løbende til dagsværdi . Udgangspunktet er her måling til kostpris .

Der er tale om en generel bestemmelse, som skal tage højde for den løbende udvikling i forhold til nye 
finansielle instrumenter og på regnskabsområdet. Der udvikles løbende nye finansielle instrumenter, og 
disse kan afvige væsentligt fra de tidligere kendte instrumenter. Normalt kan nye typer finansielle instru-
menter indregnes og måles efter lovens almindelige regler . Dog kan der opstå situationer, hvor de almin-
delige regler ikke er hensigtsmæssige til at give et retvisende billede af de pågældende finansielle instru-
menter .

Her vil regnskabspraksis, som beskrevet i de internationale regnskabsstandarder, IFRS, udvikle en hen-
sigtsmæssig praksis for den regnskabsmæssige behandling .

Det foreslåede nr. 7 specificerer således ikke nærmere, hvilke finansielle instrumenter der er tale om, men 
angiver en række karakteristika for de pågældende instrumenter . Der er tale om en opsamlingsbestem-
melse, der som nævnt skal fortolkes i lyset af den løbende udvikling på regnskabsområdet, herunder den 
løbende udvikling i de internationale regnskabsstandarder, IFRS . IAS 39, afsnit 2, indeholder således en 
specifikation af, hvilke finansielle instrumenter som ikke måles efter de almindelige regler for finansielle 
instrumenter .
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Det foreslåede nr. 7 medfører således, at f.eks. leasingkontrakter ikke skal betragtes som finansielle instru-
menter med krav om indregning til dagsværdi . Dette følger af IAS 39, afsnit 2, litra b .

Forslagets nr . 7 gennemfører sidste del af direktivets artikel 8, stk . 4, litra c . Bestemmelsen skal gennem-
føres, da dette er et krav, når artikel 8, stk . 1, er gennemført ved § 37, stk . 1 .

Det foreslås, at ændringerne til § 37, stk . 3, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 37 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 37, stk . 3, nr . 4, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 37 indsættes som stk . 4 og 5:

»Stk. 4 . Uanset stk . 1-3 kan virksomheden undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til han-
del på et aktivt marked, til dagsværdi .

Stk. 5 . Uanset stk . 1-4 kan virksomheden indregne og måle finansielle aktiver og forpligtelser i over-
ensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Kommissionen i overens-
stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr . 1606/2002 af 19 . juli 2002 om anven-
delse af internationale regnskabsstandarder, samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissio-
nen i overensstemmelse med den nævnte forordning . Anvender virksomheden denne mulighed, skal der 
gives de oplysninger om finansielle aktiver og forpligtelser, som er krævet i de nævnte standarder .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabslovens § 37 indsættes to nye bestemmelser som stk . 4 og 5 .

Det foreslås, at der i den nye § 37, stk . 4, indføres en mulighed for, at virksomhederne uanset stk . 1-3 kan 
undlade at måle kapitalandele, som ikke er optaget til handel på et aktivt marked, til dagsværdi . Disse kapi-
talandele vil i stedet kunne måles til kostpris. Et aktivt marked defineres i forslagets § 1, nr. 178, som et 
marked, hvor transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder sted med tilstrækkelig hyppighed og i et 
tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger .

Ændringen foreslås, fordi virksomhederne derved kan undlade at dokumentere, hvorfor der ikke kan 
opgøres en pålidelig dagsværdi på kapitalandelene, således at disse i stedet kan måles til kostpris . Dette 
vil være en betydelig lettelse for mange virksomheder, som i dag ejer kapitalandele, der ikke er optaget til 
handel på et aktivt marked .

I praksis indregnes disse kapitalandele allerede i dag normalt til kostpris, da det er meget svært, for ikke at 
sige umuligt, at opgøre en pålidelig dagsværdi . Der kan f .eks . være tale om kapitalandele i en nystartet 
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virksomhed, hvor det er meget svært at vurdere virksomhedens forventede økonomiske udvikling og vur-
dere, hvad en uafhængig køber vil være villig til at betale for kapitalandelene .

Hvis det ikke er muligt at beregne en pålidelig dagsværdi, kræver direktivets artikel 8, stk . 7, at kapitalan-
delene skal indregnes til kostpris . Artikel 8, stk . 7, er gennemført ved § 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt .

Det foreslås desuden, at der i den nye § 37, stk . 5, indsættes en bestemmelse om, at virksomheden i ste-
det for at følge bestemmelserne i stk . 1-4 kan vælge at anvende de internationale regnskabsstandarder 
IFRS, som godkendt af EU, for så vidt angår indregning og måling af finansielle aktiver og forpligtelser. 
Finansielle aktiver og forpligtelser omfatter ligeledes afledte finansielle instrumenter.

Hvis en virksomhed anvender den foreslåede mulighed i § 37, stk . 5, 1 .pkt ., til indregning og måling, med-
følger også de oplysningskrav, jf . § 37, stk . 5, 2 . pkt ., som for eksempel IFRS 7 og IFRS 13 stiller til virk-
somheder, der anvender IFRS .

Bestemmelserne i IFRS og årsregnskabsloven om indregning og måling af finansielle instrumenter er i stor 
udstrækning identiske . IFRS er dog mere detaljeret end årsregnskabsloven og indeholder særlig regulering 
på visse områder .

Den store forskel mellem årsregnskabslovens bestemmelser og IFRS i forhold til finansielle instrumenter 
vedrører oplysningskravene, som er langt mere omfattende under IFRS end under årsregnskabsloven . 
F .eks . kræver IFRS beskrivelse af en lang række risici som kreditrisiko og likviditetsrisiko, som ikke kræves 
efter årsregnskabsloven .

Herved udnyttes muligheden i direktivets artikel 8, stk . 6, hvorefter medlemsstaterne kan tillade virksom-
hederne at anvende IFRS for finansielle instrumenter.

Det vil ikke være muligt at anvende IFRS, for så vidt angår indregning og måling for finansielle aktiver og 
forpligtelser, og samtidig anvende årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, for så vidt angår oplys-
ningskrav om finansielle aktiver og forpligtelser. Vælger virksomheden at anvende stk. 5, vil virksomheden 
således skulle følge alle de krav, som IFRS stiller vedrørende finansielle instrumenter m.v. Hvis en virksom-
hed vælger at anvende IFRS for at få mulighed for at indregne visse investeringer til dagsværdi, hvor års-
regnskabsloven ikke giver denne mulighed, medfører dette, at virksomheden skal følge IFRS for alle finan-
sielle instrumenter, herunder eksempelvis tilgodehavender . Desuden skal virksomheden opfylde de tilhø-
rende oplysningskrav . Det er således ikke muligt at tilvælge enkeltbestemmelser fra IFRS-reglerne .

Hvis virksomheden vælger at anvende muligheden i henhold til det foreslåede stk . 5, skal dette oplyses i 
anvendt regnskabspraksis .

Det foreslås, at ændringerne til § 37 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 37 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 37, stk . 1, 3 . pkt ., indsættes efter »enkelte bestanddele«: »eller ud fra markedets salgsværdier på lig-
nende aktiver eller forpligtelser« .

Lovbemærkninger
§ 37, stk. 1, 1. pkt., fastlægger, hvilke finansielle instrumenter der skal måles til dagsværdi. Det fremgår af 
§ 37, stk . 1, 2-4 . pkt ., hvordan dagsværdien skal opgøres . Ifølge § 37, stk . 1, 3 . pkt ., skal salgsværdien af 
et aktiv eller en forpligtelse måles ud fra markedets salgsværdier på aktivets eller forpligtelsens enkelte 
bestanddele, hvis der ikke umiddelbart kan konstateres en salgspris på aktivet eller forpligtelsen .

Regnskabsdirektivets artikel 8, stk . 7, litra a, er bl .a . gennemført i årsregnskabslovens § 37, stk . 1, 3 . pkt . 
For at tilnærme ordlyden i bestemmelsen til direktivbestemmelsens ordlyd og samtidig skabe overens-
stemmelse til IFRS 13 foreslås det at ændre § 37, stk . 1, 3 . pkt ., så det bliver klart, at hvis salgsværdien 
ikke umiddelbart kan konstateres for de pågældende aktiver eller forpligtelser, kan salgsværdien måles ud 
fra salgsværdier for lignende aktiver eller forpligtelser .

Den foreslåede ændring af § 37, stk . 1, 3 . pkt ., sikrer, at bestemmelsen i årsregnskabsloven svarer til det 
dagsværdihierarki, der gælder ved måling af dagsværdien i henhold til regnskabsdirektivet og IFRS 13 . Det 
er således både efter regnskabsdirektivet og IFRS 13 muligt at måle dagsværdien på baggrund af marke-
dets salgsværdier for lignende aktiver eller forpligtelser, jf . også IFRS 13, afsnit 82 . Det vurderes, at den 
foreslåede fremgangsmåde ikke vil medføre væsentlige ændringer i praksis, da fremgangsmåden allerede 
anvendes ved opgørelsen af salgsværdier for finansielle aktiver og forpligtelser.
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Gældende bestemmelse
§ 37 a . Aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan måles til dagsværdi, når de er effektivt sikret 
af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk . 1, skal måles til dagsværdi .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 37 indsættes:

»§ 37 a . Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk . 2, måles til dags-
værdi, når de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, stk . 1, skal måles til dags-
værdi .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 37 a i årsregnskabsloven . Forslaget skal ses i sam-
menhæng med ophævelse af § 37, stk . 3, nr . 4 .

Af den gældende bestemmelse i § 37, stk . 3, nr . 4, fremgår det, at § 37, stk . 1 og 2, om indregning og 
måling af finansielle instrumenter ikke finder anvendelse på visse finansielle instrumenter, som Erhvervs-
styrelsen ved bekendtgørelse har undtaget fra § 37, stk . 1 og 2 .

Med hjemmel i bl .a . § 37, stk . 3, nr . 4, har Erhvervsstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr . 263 af 19 . april 
2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (års-
regnskabsloven), idet bekendtgørelsens §§ 1 og 2 har hjemmel i § 37, stk . 3, nr . 4 .

Det foreslås, at § 37, stk . 3, nr . 4, ophæves, og at bekendtgørelsens § 1 indarbejdes i § 37, stk . 3, med visse 
ændringer som nr . 5-7 .

Det foreslås, at bekendtgørelsens § 2 indsættes uændret i loven som § 37 a .

Af bestemmelsen fremgår det, at finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf uanset § 37, 
stk . 2, kan måles til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der i henhold til § 37, 
stk . 1, skal måles til dagsværdi .

Bestemmelsen gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 8, stk . 5 . Det er op til medlemsstaterne at 
vurdere, om de ønsker at gennemføre denne direktivbestemmelse .

I visse tilfælde sikres f.eks. et finansielt aktiv, som skal måles til kostpris, af et afledt finansielt instrument, 
som i henhold til årsregnskabslovens § 37, stk . 1, skal måles til dagsværdi . Herved er der som udgangs-
punkt tale om to forskellige målegrundlag . Formålet med sikring af dagsværdien på et aktiv er dog netop 
at sikre mod de løbende udsving i dagsværdien, og dette skal afspejles i regnskabet .

Forslaget medfører, at både det sikrede og sikringsinstrumentet kan måles til dagsværdi, hvorfor tab på 
det ene opvejes af gevinst på det andet, og der er således en effektiv regnskabsmæssig sikring .

Det foreslås, at den nye § 37 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .
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Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 37 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 37 a ændres »Finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan uanset § 37, stk . 2,« til: 
»Aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan« .

Lovbemærkninger
§ 37 a giver mulighed for, at virksomheder kan måle finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele 
heraf til dagsværdi, hvis de er effektivt sikret af et sikringsinstrument, der skal måles til dagsværdi . Dette 
gælder ifølge bestemmelsen uanset § 37, stk. 2, der kræver, at visse finansielle aktiver og forpligtelser skal 
måles til amortiseret kostpris .

Bestemmelsen i § 37 a blev indsat ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 og var en implementering af medlems-
landsoptionen i artikel 8, stk . 5, i regnskabsdirektivet .

Det foreslås, at § 37 a ændres, således at bestemmelsen udvides til at omfatte alle aktiver og forpligtelser 
eller bestanddele heraf, som er effektivt sikret af et sikringsinstrument, og at henvisningen til § 37, stk . 2, 
udgår .

Den foreslåede ændring skyldes, at artikel 8, stk. 5, i regnskabsdirektivet ikke er begrænset til finansielle 
aktiver og forpligtelser, der er effektivt sikret . Efter direktivbestemmelsen kan denne således også anven-
des på ikke-finansielle aktiver, som f.eks. et varelager, som er sikret ved en råvarekontrakt, og på ikke-fi-
nansielle forpligtelser .

Artikel 8, stk . 5, i regnskabsdirektivet er baseret på den internationale regnskabsstandard IAS 39, Finan-
sielle instrumenter: Indregning og måling . IAS 39 indeholder forholdsvis restriktive regler for, hvornår sik-
ring af ikke-finansielle aktiver og forpligtelser kan finde sted, herunder hvilke delelementer af sådanne 
aktiver og forpligtelser som kan sikres . IAS 39 blev med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . 
januar 2018, erstattet af den internationale regnskabsstandard IFRS 9: Finansielle instrumenter .

Reglerne om sikring af ikke-finansielle aktiver og forpligtelser er lempet i IFRS 9 i forhold til IAS 39. Års-
regnskabsloven har hidtil været fortolket lempeligere i forhold til kravene i IAS 39 for så vidt angår stan-
dardens dokumentationskrav i forbindelse med sikring . Det vil fortsat være muligt at anvende den hidti-
dige praksis i forhold til sikring, men IFRS 9 er også fundet egnet til at udfylde § 37 a, for så vidt angår sik-
ring af ikke-finansielle aktiver og forpligtelser.

Et valg af IFRS 9 til at udfylde lovens rammer, vil dog være et valg af regnskabspraksis . Dette indebærer, 
at valget skal være systematisk og konsekvent og omfatte alle de områder, hvor valg af IFRS 9 efter lovens 
ordlyd er muligt .

Henvisningen til § 37, stk. 2, der foreslås at udgå, omhandler kun finansielle aktiver og forpligtelser og 
anses derfor ikke længere som relevant .
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I visse tilfælde sikres et aktiv, som i henhold til lovens almindelige bestemmelser skal måles til kostpris, af 
et afledt finansielt instrument, som i henhold til lovens § 37, stk. 1, skal måles til dagsværdi. I de situatio-
ner er der tale om to forskellige målegrundlag . Formålet med sikring af dagsværdien på et aktiv er dog 
netop at sikre mod de løbende udsving i dagsværdien, og dette skal afspejles i regnskabet . Når både det 
sikrede og sikringsinstrumentet kan måles til dagsværdi, opvejes tab på det ene af gevinst på det andet, og 
der er således en effektiv regnskabsmæssig sikring, og regnskabet påvirkes ikke af udsving i dagsværdien .

Eliminering af den målemæssige asymmetri, der opstår ved, at et aktiv eller en forpligtelse måles til kost-
pris, mens sikringsinstrumentet måles til dagsværdi, er relevant for både finansielle og ikke-finansielle akti-
ver og forpligtelser, hvorfor det findes hensigtsmæssigt at foreslå en udvidelse af anvendelsesområdet for 
§ 37 a i overensstemmelse med direktivbestemmelsen .

Forslaget medfører, at også sikrede ikke-finansielle aktiver og forpligtelser eller bestanddele heraf kan 
måles til dagsværdi, uanset om årsregnskabsloven indeholder generel hjemmel for måling til dagsværdi for 
den pågældende type aktiv eller forpligtelse . Dette medfører f .eks ., at en virksomhed, som sikrer værdien 
af sin varebeholdning, med den foreslåede ændring kan måle varebeholdningen til dagsværdi, når sikrin-
gen sker med et afledt finansielt instrument, som i henhold til § 37, stk. 1, skal måles til dagsværdi.

Forslaget medfører endvidere, at ved sikring af bestanddele af et ikke-finansielt aktiv kan måling af den 
eller de sikrede bestanddele ske til dagsværdi, uden at den resterende del af aktivet eller øvrige aktiver i 
samme kategori, som ikke er sikret, også skal måles til dagsværdi . Dette indebærer f .eks ., at hvis et vare-
lager er sikret i forhold til udsving i valutakurser, så er det alene valutaelementet som reguleres til dags-
værdi . Varelageret reguleres ikke for udsving i andre faktorer, som påvirker varelagerets værdi, medmin-
dre der skal foretages en nedskrivning efter bestemmelsen i § 42 .

Det forventes, at ændringen af bestemmelsen i praksis kun vil være relevant ved sikring af værdien af råva-
rer . Udvidelsen af bestemmelsens anvendelsesområde forventes derfor at få begrænset effekt .
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Gældende bestemmelse
§ 38 . Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi .

Stk. 2. Virksomheder, der omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forarbejd-
ning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løbende regulere disse akti-
ver til dagsværdi .

Stk. 3. § 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse på stk . 1 og 2 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 38 . Virksomheder, der som hovedaktivitet investerer i investeringsejendomme, råstoffer eller lignende 
værdier, skal efter første indregning løbende regulere aktiver og dermed forbundne finansielle forpligtel-
ser inden for disse aktiviteter til dagsværdi . Dette gælder, uanset virksomheden i sin hovedaktivitet kom-
binerer investering i de i § 37, stk . 1, 1 . pkt ., omhandlede finansielle instrumenter med de nævnte aktivi-
teter .

Stk. 2 . Virksomheder, der som hovedaktivitet omdanner levende dyr eller planter biologisk med hen-
blik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løben-
de regulere disse aktiver til dagsværdi .

Stk. 3 . Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt ., finder anvendelse på stk . 1 og 2 .
Stk. 4 . Et beløb svarende til årets nettoopregulering som følge af ændret dagsværdi efter stk . 1 eller 

2 skal indregnes i posten »Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver« henholdsvis »Reserve for dags-
værdi for biologiske aktiver« under egenkapitalen . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens 
underskud eller formindskes på anden måde, jf . dog næste punktum . Reserven skal opløses eller formind-
skes, i det omfang de opregulerede aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) reguleres ned på grund af lavere dagsværdi,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf . § 47, eller
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 38, stk . 1, indfører som noget nyt særregler for virksomheder, der driver investeringsaktivi-
teter som hovedaktivitet . Forslagets særregler hér kan altså ikke anvendes på andre virksomheders even-
tuelle særlige porteføljer af investeringsobjekter, f .eks . investeringsejendomme .

I almindelighed volder det ikke problemer at identificere aktiver som egnede investeringsobjekter, hvad 
enten det drejer sig om råstoffer eller om finansielle værdipapirer. Det følger af stykkets 2. pkt., at kravet 
om hovedaktivitet går på investeringsaktiviteten og ikke på investeringsobjekterne . En investeringsvirk-
somhed kan derfor investere i såvel værdipapirer (finansielle aktiver) som råvarer og investeringsejen-
domme og være omfattet af bestemmelsen, selvom indregning og måling af de finansielle aktiver (og for-
pligtelser) er reguleret i § 37 og ikke i § 38 .

Investeringsejendomme kan derimod være vanskeligere at fastlægge som egnede investeringsobjekter . 
Det drejer sig i særlig grad om, hvorvidt der for objekterne findes et velfungerende marked, jf. bemærknin-
gerne herom til forslagets § 37. Er objekterne noteret på en varebørs eller finansiel børs, synes vurderin-
gen ikke vanskelig . Drejer det sig om beboelsesejendomme, anses markedsvilkårene for at være tilsva-
rende egnede til at gøre anvendelsen af en dagsværdi i form af en salgsværdi relevant .
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På samme måde kan nogle erhvervsejendomme være egnede investeringsobjekter og relativt nemt måles 
til dagsværdi, medens andre er af en så speciel karakter, at der næppe kan findes et marked for dem. I prak-
sis og efter Regnskabsvejledning 10 anses domicilejendomme dog som udgangspunkt ikke for investe-
ringsejendomme. Forslaget søger ikke at give nærmere definitioner på investeringsejendomme, men over-
lader dette tillige med andre spørgsmål vedrørende investeringsejendomme til regulering ved regnskabs-
standarder med baggrund i IAS 40 .

IASC har i april 2000 udsendt en standard, IAS 40, for investeringsejendomme og samtidigt ophævet 
IAS 25 . I Danmark er en regnskabsvejledning for investeringsejendomme netop ved at blive færdiggjort . 
Den internationale debat har handlet om, hvorvidt indtægter og omkostninger, herunder de reguleringer, 
som målegrundlaget foranlediger, skal indregnes i resultatopgørelsen eller skal tages direkte på egenkapi-
talen . Lovforslaget forudsætter, at reguleringerne til dagsværdi, såvel positive som negative, skal tages 
over resultatopgørelsen .

Forslaget foreskriver, at investeringsaktiver skal måles til dagsværdi . Anvendelsen af dagsværdier bety-
der, at der — i lighed med finansielle aktiver — ikke skal afskrives på aktiverne. Dog foreskrives, at nettoop-
regulering af investeringsaktiverne — i modsætning til behandlingen af finansielle aktiver og forpligtelser 
efter forslagets § 37 — skal optages i en reserve i egenkapitalen, som vil være bundet i aktie- og anparts-
selskaber . I modsætning til forslagets § 37 forudsætter anvendelse af dagsværdi ikke en direktivændring, 
da anvendelse af dagsværdier (markedsværdier) i 4 . direktivs artikel 60 særskilt er tilladt for virksomhe-
der, hvis hovedaktivitet er investering som forudsat i forslagets § 38 .

Hovedaktivitet med biologisk omdannelse af levende dyr og planter med henblik på salg, forbrug eller avl 
kan efter forslagets stk . 2 ligeledes måles til disse aktivers dagsværdi . Her er det kun det biologiske aktiv, 
der kan måles til dagsværdi . Herved opstår en forskel mellem praksis for landbrugsvirksomheder, der 
benytter reglerne i klasse A og landbrugsvirksomheder, der anvender reglerne i klasse B, fordi de er aktie-
eller anpartsselskaber . Forskellen er uundgåelig, fordi 4 . direktiv ville sætte sig i vejen for at behandle 
f .eks . immaterielle aktiver, såsom mælkekvoter, til dagsværdi . At tage biologiske aktiver op til dagsværdi 
er ikke udtrykkeligt tilladt efter 4 . direktiv, men her er tale om en aktivitet, der ikke var forudsat ved direk-
tivets vedtagelse i 1978, således at anvendelsen af dagsværdi hér ikke kan kaldes direktivstridig . Det ville 
også være uhensigtsmæssigt, at landbrugsvirksomheder, der er startet i form af en enkeltmandsvirksom-
hed, skulle forlade dagsværdigrundlaget, fordi de omdannedes til anpartsselskab .

Forslagets brede affattelse: „biologiske aktiver“ gør det anvendeligt på mere end landbrug . Her kan også 
være tale om skoveller plantagedrift, gartneri og lignende . Der er med forslaget ikke tænkt på produktion, 
hvor biologiske processer kun indgår som en del af produktionen . Forslaget søger ikke at regulere den 
regnskabsmæssige behandling af biologiske aktiviteter . Her må forventes, at det udkast til en standard, 
som er under udarbejdelse hos IASC, kan bidrage til udvikling af praksis og standarder for dette område .

Forslagets stk . 4 fastsætter regler om binding af nettoopreguleringerne . Positive reguleringer med fra-
drag af negative reguleringer skal indregnes på særskilte reserver for dagsværdi på investeringsaktiver 
henholdsvis biologiske aktiver . Der er således tale om netto-opreguleringsreserver, hvor regnskabsårets 
værdistigninger og værdifald inden for gruppen af omfattede aktiver kan modregnes . Den med regulerin-
gen forbundne udskudte skat skal indregnes som hensat forpligtelse . Reserverne kan ikke elimineres med 
underskud eller formindskes på anden måde . Hvis de aktiver, der ligger til grund for reguleringen realise-
res, udgår af driften eller nedreguleres til en lavere dagsværdi, skal reserven dog opløses eller formindskes 
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med tilsvarende beløb . Dette svarer stort set til betingelserne i forslagets § 41, der omhandler opskrivning 
af materielle anlægsaktiver og visse finansielle aktiver. Der er der dog tale om bruttoopskrivninger, som 
skal bindes direkte på egenkapitalen uden at passere resultatopgørelsen .

Forslaget tilsigter kun at give rammebestemmelser for området, som skal udfyldes med standarder, jf . 
bemærkningerne herom til forslagets § 136 . Regnskabsvejledningen vedrørende investeringsejendomme, 
der må forventes at ligge tæt op ad den nye IAS 40, forudsættes at beskæftige sig med en række enkelt-
heder, herunder hvilke ejendomme, der kan anerkendes som investeringsejendomme . Her følges lovens 
indskrænkning til virksomheder med investering som hovedaktivitet .

Investeringsobjekterne kan vanskeligt indregnes som enten anlægs- eller omsætningsaktiver . Det vil være 
tilladt at tillempe skemaerne til disse særlige forhold, jf . forslagets § 23, stk . 4 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 38 affattes således:

»§ 38 . Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, kan efter første indregning 
løbende regulere de i stk . 2 nævnte aktiver, som er omfattet af investeringsaktiviteten og dermed forbund-
ne finansielle forpligtelser, til dagsværdi .

Stk. 2 . Bestemmelsen i stk . 1 finder anvendelse på investeringer i finansielle aktiver, investeringsejen-
domme, råstoffer og lignende materielle aktiver samt finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed . 
Anvendelse kan ske på samtlige investeringsaktiver eller på enkelte kategorier af investeringsaktiver samt 
de finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed .

Stk. 3 . Virksomheder, der som hovedaktivitet omdanner levende dyr eller planter biologisk med hen-
blik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løben-
de regulere disse aktiver til dagsværdi .

Stk. 4 . Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt ., finder anvendelse på stk . 1 og 3 .
Stk. 5 . Et beløb svarende til årets nettoopregulering som følge af ændret dagsværdi efter stk . 1 eller 

3 skal indregnes i posten »Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver« henholdsvis »Reserve for dags-
værdi for biologiske aktiver« under egenkapitalen . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens 
underskud eller formindskes på anden måde, jf . dog næste punktum . Reserven skal opløses eller formind-
skes, i det omfang de opregulerede aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) reguleres ned på grund af lavere dagsværdi,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf . § 47, eller
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52 .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 38 indeholder særlige regler om måling af aktiver m .v . 
for virksomheder, der driver investeringsaktivitet som hovedaktivitet . Efter den gældende bestemmelse i 
stk . 1 skal investeringsejendomme, råstoffer og lignende værdier måles til dagsværdi, hvis virksomheden 
har investering som hovedaktivitet . Efter stk . 2 kan virksomheder, der som hovedaktivitet omdanner bio-
logiske aktiver, måle disse aktiver til dagsværdi . Bestemmelserne i § 38 gælder tillige for virksomheder 
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omfattet af regnskabsklasse C via henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og regnskabsklasse D via henvisnings-
reglen i § 102, stk . 1 .

Den gældende bestemmelse i § 38, stk . 1, udnytter undtagelsesbestemmelsen i 4 . direktivs artikel 60 . 
Medlemsstaterne kan herefter bestemme, at målingen af de værdier, som investeringsvirksomheder — jf . 
definitionen i direktivets artikel 5 — har anbragt deres midler i, skal ske til dagsværdi.

Det foreslås, at pligten til at anvende dagsværdi på investeringsaktiver i § 38, stk . 1, ophæves, således at 
anvendelse af dagsværdi bliver frivillig . Baggrunden for forslaget er bl .a ., at kravet om anvendelse af dags-
værdi sædvanligvis — særligt for investeringsejendomme — medfører, at investeringsaktiverne regelmæs-
sigt skal vurderes af en kyndig person med indsigt i markedssituationen . En sådan ekstern vurdering kan 
være uforholdsmæssigt byrdefuld for især små virksomheder .

Endvidere indebærer forslaget, at bestemmelsen — som har været særligt rettet mod virksomheder, som 
investerer i ejendomme — bliver bedre i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard 
IAS 40, der regulerer den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme . Efter IAS 40 er det 
frivilligt, om virksomhederne vil anvende de almindelige regler for måling af materielle anlægsaktiver, eller 
om de vil anvende dagsværdi . Denne valgmulighed vil — uanset den foreslåede ændring af § 38 — blive 
mulig for børsnoterede virksomheder, som skal følge de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS fra 
2005, jf . IAS-forordningen og den foreslåede nye bestemmelse i § 137 (forslagets § 1, nr . 46) . Med den 
foreslåede ændring af § 38 sikres det således, at ikke-børsnoterede virksomheder ikke bliver pålagt mere 
byrdefulde regnskabskrav end børsnoterede virksomheder .

For at undgå uklarhed er det endvidere fundet hensigtsmæssigt at dele den gældende bestemmelse i § 38, 
stk . 1, i 2 stykker .

I den foreslåede nye bestemmelse i § 38, stk . 1, anføres det, hvilke virksomheder der er omfattet af 
bestemmelsen, mens det foreslåede stk . 2 opregner de omfattede investeringsobjekter . I stk . 2 foreslås 
endvidere, at også finansielle aktiver kan måles efter § 38. Dette sikrer, at virksomheder som investerer i 
finansielle aktiver,  f.eks.  venturevirksomheder  som  investerer  i  aktier,  kan anvende dagsværdi på alle 
finansielle aktiver knyttet til investeringsaktiviteten. En virksomhed, som investerer i finansielle aktiver, 
skal dog være særligt opmærksom på, at opreguleringer efter § 38 skal bindes, mens opreguleringer efter 
§ 37 er frie reserver, som kan anvendes til udbytte .

Hvis en venturevirksomhed anvender § 38 ved måling af kapitalandele i en dattervirksomhed, betyder 
dette ikke, at dattervirksomheden kan udeholdes af konsolideringen i det koncernregnskab, som udarbej-
des af venturevirksomheden . Pligten til at udarbejde koncernregnskab følger af §§ 109-113 . Hvilke virk-
somheder som er omfattet af konsolideringen, er reguleret i § 114, som dog bl .a . tillader, at en dattervirk-
somhed kan udeholdes af konsolideringen, hvis denne udelukkende besiddes med henblik på videresalg 
inden for en kort tidsperiode . Venture-virksomheder er underlagt de samme krav til udarbejdelse af kon-
cernregnskab som alle andre virksomheder .

Det foreslåede stk . 2 præciserer endvidere, at valg af princip for måling skal være konsekvent og systema-
tisk . Dette betyder, at tilvalg af § 38 skal ske for en samlet gruppe aktiver og tilhørende forpligtelser . Det 
vil sige, at hvis en virksomhed ønsker at anvende bestemmelsen for investeringsejendomme, så skal den 
anvendes for samtlige investeringsejendomme . På samme måde skal kapitalandele behandles ens, alt 
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efter om de indgår i investeringsporteføljen eller ikke . Hvis virksomheden vælger at anvende § 38 på 
enkelte kapitalandele, så skal samtlige kapitalandele, som indgår i investeringsporteføljen, indregnes til 
dagsværdi . Virksomheden kan dog selv vælge, om den vil bruge hjemlen i § 37 eller § 38 på kapitalande-
lene . Modsat kan en virksomhed, som investerer i både ejendomme og aktier, vælge alene at anvende § 38 
for investeringsejendomme, mens aktierne måles efter § 37 .

Kravet om konsistens følger også af den generelle bestemmelse i årsregnskabslovens § 13, stk . 1, nr . 7, 
hvorefter indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold .

De foreslåede bestemmelser i § 38, stk . 3-5, er en videreførelse af de gældende bestemmelser i stk . 2-4, 
idet henvisningerne i stk . 3 og 4 til stk . 1 og 2 dog er ændret til stk . 1 og 3 som en konsekvens af, at det 
gældende stk . 1 er videreført i forslaget som stk . 1 og 2 med ændringer .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008 
§ 38, stk . 5, ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 38, stk . 5, skal et beløb svarende til årets nettoopregulering som følge af ændret 
dagsværdi indregnes i posten »Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver« henholdsvis »Reserve for 
dagsværdi for biologiske aktiver« under egenkapitalen .

Den gældende bestemmelse indebærer, at beløbet, som aktiverne opreguleres med, ikke kan benyttes til 
f .eks . udbytte . Det bundne beløb bliver først frigjort, når opreguleringerne realiseres ved salg af aktiverne, 
eller hvis aktiverne nedreguleres efterfølgende .

§ 38, stk . 1, om investeringsvirksomheder bygger på artikel 60 i 4 . direktiv . Bestemmelsen om landbrugs-
virksomheder m .v . i § 38, stk . 2, er i overensstemmelse med artikel 42 e og 42 f . Direktivets artikel 42 f 
fastsætter alene, at når et aktiv måles i henhold til artikel 42 e, skal ændringen i værdien indgå i resultat-
opgørelsen . Direktivet stiller ikke krav om, at der sker binding af det opregulerede beløb . På samme måde 
er der ikke tale om bindingspligt af opreguleringerne efter artikel 60 .

Af de grunde, der er anført i afsnit 3 .1 .5 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at bindingskravet 
i § 38, stk . 5, for virksomheder i regnskabsklasse B ophæves .

Ændringen gælder tillige for virksomheder i regnskabsklasse C og D via henvisningsreglerne i henholdsvis 
§ 78, stk . 1, 4 . pkt ., og § 102, stk . 1, 3 . pkt .

Som en konsekvens af ophævelsen af bindingskravet i § 38, stk . 5, udgår posterne »Reserve for dagsværdi 
på investeringsaktiver« og »Reserve på dagsværdi for biologiske aktiver« i regnskabsskemaerne i lovens 
bilag 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 38, stk . 1, affattes således:



204 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

»Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi .«

§ 38, stk . 2, ophæves .

Stk . 3 og 4 bliver herefter stk . 2 og 3 .

I § 38, stk . 3, der bliver stk . 2, udgår »som hovedaktivitet« .

§ 38, stk . 4, der bliver stk . 3, affattes således:

»Stk. 3. § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.«

Lovbemærkninger
Den gældende § 38 i årsregnskabsloven giver mulighed for, at virksomheder, der har investeringsvirksom-
hed som hovedaktivitet, efter første indregning kan indregne visse aktiver til dagsværdi . Med visse aktiver 
menes investeringer i finansielle aktiver, investeringsejendomme, råstoffer og lignende materielle aktiver. 
Bestemmelsen stiller desuden krav om, at de med aktiverne forbundne finansielle forpligtelser ligeledes 
skal indregnes til dagsværdi .

Det foreslås, at § 38, stk . 1, affattes på ny . I den nye affattelse er det ikke længere et krav, at virksomhe-
den har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, for at der kan foretages løbende måling af investerings-
ejendomme til dagsværdi, hvor op- og nedreguleringer foretages i resultatopgørelsen .

§ 38, stk . 1, foreslås samtidig indskrænket således, at bestemmelsen fremover alene kan anvendes på 
investeringsejendomme .

Den foreslåede ændring gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 8, stk . 1, litra b . I henhold til denne 
bestemmelse i direktivet kan medlemsstaterne tillade eller kræve, at alle virksomheder, eller grupper af 
virksomheder, måler specifikke kategorier af aktiver til dagsværdi.

Bestemmelsen kan efter direktivet ikke anvendes for finansielle instrumenter. Dette betyder blandt andet, 
at der ikke længere vil være mulighed for, at gæld optaget til brug for finansiering af investeringsejen-
domme kan måles til dagsværdi .

Endvidere tilpasses § 38, stk . 1, til den internationale regnskabsstandard IAS 40 .

Baggrunden for de foreslåede ændringer i § 38, stk . 1, er et ønske om at tilpasse anvendelsen af dagsværdi 
til de internationale regnskabsstandarder IFRS . Desuden giver direktivet ikke mulighed for at anvende 
bestemmelsen på finansielle instrumenter.

De gældende bestemmelser i § 38, stk . 1 og 2, gennemførte den særlige regulering vedrørende investe-
ringsvirksomheder i det tidligere direktiv . Denne regulering videreføres ikke i det nye regnskabsdirektiv .
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Reglerne i årsregnskabslovens § 38 kan derfor udvides til at omfatte alle virksomheder, som har pligt til at 
aflægge  årsregnskab  efter  årsregnskabsloven,  samtidig  med  at  bestemmelsen  kan  indskrænkes  til 
bestemte aktiver .

§ 38, stk . 1, er en rammebestemmelse, som fortolkes i overensstemmelse med IAS 40, der omtales nær-
mere nedenfor .

IAS 40 indeholder mere detaljerede regler om investeringsejendomme, herunder bl.a. definitioner af, hvad 
der kan anses for investeringsejendomme, hvordan ejendomme kan klassificeres som og ophøre med at 
være klassificeret som investeringsejendomme, og hvordan man skal forholde sig, hvis der ikke kan bereg-
nes en pålidelig dagsværdi . Hvordan dagsværdien på investeringsejendommene skal beregnes, skal fortol-
kes i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard, IFRS 13, idet IFRS 13 anses for egnet 
til at udfylde lovens rammer i § 37, stk . 1, vedrørende beregning af dagsværdi .

IFRS 13 indeholder konkret vejledning til, hvilke modeller som kan anvendes ved beregningen af dagsvær-
dien på investeringsejendomme og andre aktiver, som måles til dagsværdi .

Det er ledelsen i virksomheden, som har ansvaret for, at dagsværdien måles pålideligt . Ledelsen kan 
anvende ekstern bistand fra eksempelvis en valuar i forbindelse med målingen . Dette fritager dog ikke 
ledelsen for dens selvstændige ansvar for at vurdere dagsværdien og de forudsætninger, som ligger til 
grund for beregningen .

For år tilbage blev den offentlige ejendomsvurdering i visse tilfælde anvendt som udtryk for dagsværdien . 
Praksis har bevæget sig bort fra brugen af den offentlige ejendomsvurdering i forbindelse med udarbej-
delsen af årsrapporten . Årsagen er, at den skattemæssige fastsættelse af værdien har et andet formål end 
udarbejdelse af årsregnskab, at vurderingen udføres på et andet tidspunkt end balancedagen, og at de, 
som gennemfører den offentlige vurdering, ikke nødvendigvis har en detaljeret viden om alle forhold, som 
er relevante for målingen af den konkrete ejendom . Disse forhold kan f .eks . omfatte lejekontrakters løbe-
tid, lejens størrelse, lejers soliditet, forventet tomgang og ejendommens vedligeholdelsesstand . Den 
offentlige vurdering kan således ikke tages som udtryk for en beregning af dagsværdien efter årsregn-
skabslovens bestemmelser .

Virksomhederne er ikke forpligtede til at anvende § 38 . Anvendelse af bestemmelsen er et frivilligt tilvalg, 
som dog kan blive meget byrdefuldt . Den enkelte virksomhed skal, inden bestemmelsen anvendes første 
gang, nøje vurdere, om den har, og ønsker at anvende, de fornødne ressourcer til løbende dagsværdibe-
regninger af investeringsejendomme .

Foruden de foreslåede ændringer til § 38, stk . 1, der er omtalt ovenfor, foreslås det, at § 38, stk . 2, ophæ-
ves som en konsekvens af den foreslåede bestemmelse i stk . 1, der omtaler, hvilke aktiver der kan regule-
res til dagsværdi .

De gældende bestemmelser i stk . 3 og 4 bliver herefter stk . 2 og 3 .

Det gældende stk . 3, der bliver stk . 2, giver mulighed for, at virksomheder, der som hovedaktivitet omdan-
ner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere 
dyr og planter, efter første indregning løbende kan regulere disse aktiver til dagsværdi .
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Der foreslås en mindre ændring i det nugældende stk . 3, der bliver stk . 2, idet kravet om hovedaktivitet 
fjernes .

De foreslåede ændringer til stk . 3, der bliver stk . 2, gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 8, 
stk . 1, litra b, hvorefter medlemsstaterne kan tillade eller kræve, at alle virksomheder eller grupper af virk-
somheder skal måle specifikke kategorier af aktiver til dagsværdi. Bestemmelsen kan ikke anvendes for 
finansielle instrumenter. Direktivet giver mulighed for, at årsregnskabslovens § 38, stk. 2, også anvendes, 
hvor landbrugsvirksomhed m .v . alene er en mindre aktivitet for den samlede virksomhed .

De foreslåede ændringer vil også tilpasse årsregnskabslovens § 38, stk . 3, der bliver stk . 2, til den interna-
tionale regnskabsstandard IAS 41 . IAS 41 indeholder mere detaljerede regler for, hvad der kan anses for 
biologiske aktiver, hvornår disse skal måles til dagsværdi samt hvordan den dagsværdi, som skal indregnes 
i regnskabet, skal beregnes . IAS 41 udfylder rammebestemmelsen i lovens § 38, stk . 2 .

Endvidere foreslås det, at henvisningen i § 38, stk . 4, der bliver stk . 3, til § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt ., ændres til 
§ 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt . Der er tale om en fejlrettelse .

Det foreslås, at ændringerne til § 38 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 38 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 38 erstattes af ovenstående bemærkninger .

Gældende bestemmelse
§ 39 . Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed anvendes 
balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser . For andre poster i balancen og for trans-
aktioner benyttes transaktionsdagens valutakurs . For aktiver og forpligtelser, som er op- eller nedskrevet 
henholdsvis op- eller nedreguleret, anvendes dog valutakursen på tidspunktet for omvurderingen .

Stk. 2. Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, ikke løbende indregnet i 
virksomhedens pengestrømme, skal omregning af balanceposter ske til balancedagens valutakurs . Forskel-
len indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve .

Stk. 3. Vedrører omregningen efter stk . 1 en monetær post, som er en del af virksomhedens nettoin-
vestering i udenlandske enheder, skal forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireser-
ve .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 39 . Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed anvendes 
balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser . For andre poster i balancen og for trans-
aktioner benyttes transaktionsdagens valutakurs . For aktiver og forpligtelser, som er op- eller nedskrevet 
henholdsvis op- eller nedreguleret, anvendes dog valutakursen på tidspunktet for omvurderingen .

Stk. 2 . Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, ikke løbende indregnet i 
virksomhedens pengestrømme, skal omregning af balanceposter ske til balancedagens valutakurs . Forskel-
len indregnes direkte på egenkapitalen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 39, stk . 1, foreskriver som noget nyt, at monetære balanceposter skal omregnes til balance-
dagens valutakurs . Andre balanceposter skal måles til transaktionskursen . Dette gælder også for transak-
tionerne . Har aktiver og forpligtelser efter anskaffelsen været genstand for en omvurdering, f .eks . ned-
skrivning eller opskrivning, skal kursen på tidspunktet for omvurderingen anvendes . Dette er helt i over-
ensstemmelse med såvel den danske Regnskabsvejledning 9 som IAS 21 . Ved omregningen opstår et posi-
tivt eller negativt forskelsbeløb . Forslaget kommer ikke ind herpå, da det ved tavshed herom følger, at for-
slagets hovedregel om indregning i resultatopgørelsen finder anvendelse på forskelsbeløbene.

Stk . 2 omhandler den situation, hvor virksomheden skal omregne poster i fremmed valuta fra selvstæn-
dige udenlandske enheder — f.eks. filialer — til brug for virksomhedens årsregnskab. Anvendt på koncern-
regnskabet vil reglen  især have betydning for udenlandske dattervirksomheder og filialer, som ikke er 
løbende integrerede i modervirksomhedens pengestrømme . Det kan forekomme, at f .eks . en udenlandsk 
filial eller — i en koncern — udenlandsk dattervirksomhed foretager alle betalinger og modtager alle indtæg-
ter i den pågældende fremmede mønt, samt at virksomheden, der måske foretager alle investeringer og 
afholder alle omkostninger i det pågældende udland, ikke har fælles pengestrømme med modervirksom-
heden eller koncernens kernevirksomheder . Her foreskrives i overensstemmelse med IAS 21 og Regn-
skabsvejledning 9, at omregning af balanceposterne skal ske til balancedagens kurs, og at forskelsbeløb 
indregnes direkte på egenkapitalen og altså ikke over resultatopgørelsen, således som det ellers er lovens 
og standardernes hovedregel .

Forslaget skal ses i lyset af de mere generelle bestemmelser om den monetære måleenhed i forslagets 
§ 16 og er en af de rammebestemmelser, der foreslås for områder, der hidtil ikke har været reguleret i 
loven . Udover de nævnte bestemmelser foreslås ikke detailregler for valutaomregning, da disse forudsæt-
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Gældende bestemmelse
§ 39 . Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed anvendes 
balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser . For andre poster i balancen og for trans-
aktioner benyttes transaktionsdagens valutakurs . For aktiver og forpligtelser, som er op- eller nedskrevet 
henholdsvis op- eller nedreguleret, anvendes dog valutakursen på tidspunktet for omvurderingen .

Stk. 2. Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, ikke løbende indregnet i 
virksomhedens pengestrømme, skal omregning af balanceposter ske til balancedagens valutakurs . Forskel-
len indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve .

Stk. 3. Vedrører omregningen efter stk . 1 en monetær post, som er en del af virksomhedens nettoin-
vestering i udenlandske enheder, skal forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireser-
ve .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 39 . Ved omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed anvendes 
balancedagens valutakurs for monetære aktiver og forpligtelser . For andre poster i balancen og for trans-
aktioner benyttes transaktionsdagens valutakurs . For aktiver og forpligtelser, som er op- eller nedskrevet 
henholdsvis op- eller nedreguleret, anvendes dog valutakursen på tidspunktet for omvurderingen .

Stk. 2 . Er en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, ikke løbende indregnet i 
virksomhedens pengestrømme, skal omregning af balanceposter ske til balancedagens valutakurs . Forskel-
len indregnes direkte på egenkapitalen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 39, stk . 1, foreskriver som noget nyt, at monetære balanceposter skal omregnes til balance-
dagens valutakurs . Andre balanceposter skal måles til transaktionskursen . Dette gælder også for transak-
tionerne . Har aktiver og forpligtelser efter anskaffelsen været genstand for en omvurdering, f .eks . ned-
skrivning eller opskrivning, skal kursen på tidspunktet for omvurderingen anvendes . Dette er helt i over-
ensstemmelse med såvel den danske Regnskabsvejledning 9 som IAS 21 . Ved omregningen opstår et posi-
tivt eller negativt forskelsbeløb . Forslaget kommer ikke ind herpå, da det ved tavshed herom følger, at for-
slagets hovedregel om indregning i resultatopgørelsen finder anvendelse på forskelsbeløbene.

Stk . 2 omhandler den situation, hvor virksomheden skal omregne poster i fremmed valuta fra selvstæn-
dige udenlandske enheder — f.eks. filialer — til brug for virksomhedens årsregnskab. Anvendt på koncern-
regnskabet vil reglen  især have betydning for udenlandske dattervirksomheder og filialer, som ikke er 
løbende integrerede i modervirksomhedens pengestrømme . Det kan forekomme, at f .eks . en udenlandsk 
filial eller — i en koncern — udenlandsk dattervirksomhed foretager alle betalinger og modtager alle indtæg-
ter i den pågældende fremmede mønt, samt at virksomheden, der måske foretager alle investeringer og 
afholder alle omkostninger i det pågældende udland, ikke har fælles pengestrømme med modervirksom-
heden eller koncernens kernevirksomheder . Her foreskrives i overensstemmelse med IAS 21 og Regn-
skabsvejledning 9, at omregning af balanceposterne skal ske til balancedagens kurs, og at forskelsbeløb 
indregnes direkte på egenkapitalen og altså ikke over resultatopgørelsen, således som det ellers er lovens 
og standardernes hovedregel .

Forslaget skal ses i lyset af de mere generelle bestemmelser om den monetære måleenhed i forslagets 
§ 16 og er en af de rammebestemmelser, der foreslås for områder, der hidtil ikke har været reguleret i 
loven . Udover de nævnte bestemmelser foreslås ikke detailregler for valutaomregning, da disse forudsæt-
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tes fastsat i regnskabsstandarder, jf . forslagets § 136 . Der henvises til bemærkningerne til denne para-
graf .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 39, stk . 2, 2 . pkt ., indsættes efter »egenkapitalen«: »i en dagsværdireserve« .

Lovbemærkninger
§ 39 omhandler omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed . Stk . 1 
omhandler omregning fra aktiviteter, som løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme, mens stk . 2 
omhandler omregning fra aktiviteter, som ikke løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme .

Efter stk . 2 skal der for en aktivitet, for hvilken der udarbejdes regnskab i fremmed valuta, og hvor aktivi-
teten ikke løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme, ske omregning af balanceposten til balan-
cedagens valutakurs . Den valutakursgevinst eller det tab, som konstateres ved omregningen, indregnes 
direkte på egenkapitalen .

Bestemmelsen vedrører primært koncernregnskabet, da den typisk er mest relevant ved omregning af 
aktiver og forpligtelser i dattervirksomheder, men er placeret i kapitlet om indregning og måling i årsregn-
skabet, da den også er relevant i forhold til årsregnskabet, ligesom det er fundet mest hensigtsmæssigt at 
samle bestemmelserne om valutakursomregning i én bestemmelse .

Det foreslås i stk . 2, 2 . pkt ., at præcisere, at den eksisterende praksis, hvorefter valutakursgevinster/tab, 
der konstateres ved omregningen fra fremmed valuta til årsregnskabets valuta, skal indregnes i en dags-
værdireserve under egenkapitalen . Den gældende bestemmelse anfører alene, at forskellen indregnes i 
egenkapitalen, men angiver ikke, i hvilken post under egenkapitalen beløbet skal indregnes .

Forslaget præciserer således, at gevinst/tab ikke kan indregnes i f .eks . overført overskud, men skal indreg-
nes i en særlig dagsværdireserve .

Dagsværdireserven skal opløses, når de derunder opførte beløb realiseres, jf . lovforslagets § 1, nr . 25 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 39 indsættes som stk . 3:

»Stk . 3 . Vedrører omregningen efter stk . 1 en monetær post, som er en del af virksomhedens nettoinve-
stering i udenlandske enheder, skal forskellen indregnes direkte på egenkapitalen i en dagsværdireserve .«

Lovbemærkninger
§ 39 omhandler omregning af balanceposter fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed . Stk . 1 
omhandler omregning fra aktiviteter, som løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme, mens stk . 2 
omhandler omregning fra aktiviteter, som ikke løbende indregnes i virksomhedens pengestrømme .
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Der er ingen særlige regler for omregning af monetære poster, som er en del af virksomhedens nettoinve-
stering i udenlandske enheder, hvilket medfører, at disse på samme måde som andre monetære poster 
omregnes til balancedagens kurs, og at kursdifferencen indregnes i resultatopgørelsen .

Efter regnskabsdirektivets artikel 8, stk . 8, litra b, skal gevinst og tab ved omregning af monetære poster, 
som vedrører virksomhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, imidlertid indregnes direkte i en 
dagsværdireserve under egenkapitalen .

Direktivets bestemmelse omfatter efter ordlyden alene finansielle instrumenter, som måles til dagsværdi. 
Det er dog vurderet, at bestemmelsen også finder anvendelse, når tilgodehavender, som er en del af virk-
somhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, måles til kostpris, men omregnes til aktuel valuta-
kurs. Bestemmelsen finder anvendelse på den del af værdireguleringen, som skyldes ændringer i valuta-
kursen, da dette reelt er en delvis dagsværdiregulering .

Det foreslåede stk . 3 medfører, at der skal foretages indregning direkte på egenkapitalen i en dagsværdi-
reserve af den valutakursdifference, som opstår ved omregning af virksomhedens nettoinvestering i uden-
landske enheder . Problemstillingen er ikke aktuel i situationer omfattet af § 39, stk . 2, da denne i alle til-
fælde foreskriver indregning af forskelle direkte i egenkapitalen .

Den foreslåede bestemmelse implementerer regnskabsdirektivets artikel 8, stk . 8, litra b .

Definitionen af »nettoinvestering i en udenlandsk enhed« fremgår af den internationale regnskabsstan-
dard IAS 21, afsnit 15, hvorefter virksomheder kan besidde monetære poster, som er tilgodehavende fra 
eller skyldige til en udenlandsk virksomhed . En post, der hverken er planlagt indfriet eller kan forventes 
indfriet inden for en overskuelig fremtid, udgør i realiteten en del af virksomhedens nettoinvestering i den 
udenlandske virksomhed . Sådanne monetære poster kan omfatte langfristede tilgodehavender eller lån, 
men omfatter ikke hyppigt forekommende poster som tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser eller 
leverandørforpligtelser .

Andre monetære poster skal fortsat omregnes til balancedagens valutakurs, og kursdifferencer indregnes 
i resultatopgørelsen .
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Anlægsaktiver

Gældende bestemmelse
§ 40 . Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det frem-
stillede aktiv . Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan hen-
føres til det pågældende anlægsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden . Herudover kan 
renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillingsperioden, indreg-
nes i kostprisen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 40 . Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen 
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det frem-
stillede aktiv . Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører 
fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen .

Lovbemærkninger
I bilag 1, C, nr . 2 og 3 videreføres den eksisterende afgrænsning af anlægs- og omsætningsaktiver, som er 
fastsat i gældende årsregnskabslovs § 16. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hverken definitionen 
eller indregningskriterierne forudsætter ejerskab til aktivet. I overensstemmelse med definitionen på akti-
ver og med substanskriteriet i forslagets § 13, stk . 1, nr .2, kan råden over aktiver — brug — også være til-
strækkelig, når blot virksomheden effektivt råder over aktivet . Afgrænsningen mellem anlægs- og omsæt-
ningsaktiver er af betydning for, hvordan aktiverne klassificeres i balancen, og dermed af betydning for 
regnskabsbrugers mulighed for at bedømme omfanget af virksomhedens produktionsapparat og driftsri-
siko . Om betydningen og anderledes opdelinger i IAS 1, se Regnskabsrådets rapport, afsnit 7 .7 .2 .

Medens aktiverne opdeles efter formål, opdeles forpligtelserne efter likviditet, jf . forslagets § 26, stk . 3 . 
Der er derved ikke samme klassifikationssystem i begge sider af balancen. Denne usystematik er direktiv-
bundet .

Forslagets § 40, der implementerer 4 . direktivs artikel 35, stk . 2-4, jf . stk . 1, litra c, præciserer, hvilke 
omkostninger, der må indgå i kostprisen for et materielt anlægsaktiv . Reglen uddyber derfor forslagets 
§ 36, som indeholder en generel regel om indregning til kostpris . Forslaget anvender alene udtrykket 
„kostpris“, der skal dække såvel „anskaffelsespris“ som „kostpris“ i gældende lovs § 27 . Anvendelse af et 
fælles udtryk er også i overensstemmelse med international praksis og almindelig dansk regnskabsprak-
sis. Kostpris er defineret i bilag 1, D, nr. 6, som det beløb, der er ydet som vederlag for et aktiv, uanset dette 
er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet .

Forslaget viderefører gældende lovs § 27 og indebærer i anskaffelsessituationen, at kostprisen for aktivet 
fastsættes til de samlede omkostninger, virksomheden har ved anskaffelsen . Det betyder, at alle medgå-
ede omkostninger frem til tidspunktet for ibrugtagning skal indregnes . De samlede omkostninger i form af 
afskrivninger indregnes efterfølgende i resultatopgørelsen — principielt i de perioder, hvor indtægterne 
erhverves .
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Tages aktivet ikke i brug fra det tidspunkt, hvor det er klart til brug, kan omkostninger, der knytter sig til 
tomgangsperioden, ikke medregnes, da sådanne omkostninger principielt ikke er foranlediget af anskaf-
felsen, men af andre — typisk uforudsete — omstændigheder . Omkostninger, der vedrører perioden efter 
tidspunktet for ibrugtagning, må ikke indregnes i aktivet, men skal i stedet omkostningsføres som periode-
omkostninger .

Hvor virksomheden selv fremstiller aktivet, medregnes de omkostninger, som direkte kan henregnes til 
aktivet . Hér forlanger forslaget — i lighed med gældende lov — ikke, at værdien for aktivet fastsættes udfra 
mere end de direkte medgåede omkostninger . Et sådant krav kunne være vanskeligt for virksomheden at 
opfylde, da der skal etableres fordelingsnøgler, der kan fordele de indirekte omkostninger på de fremstil-
lede aktiver . Ved direkte medgåede omkostninger forstås omkostninger, der relaterer sig direkte til de 
fremstillede enheder, typisk løn og råvarer . Indirekte produktionsomkostninger skal ikke medregnes i 
klasse B, men kræves indregnet i klasse C . Virksomheder i klasse B kan frivilligt indregne indirekte omkost-
ninger og hér anvende forslagets § 82 .

Spild og svind i produktionen udover det forkalkulerede samt omkostninger, der skyldes mindre erfaring i 
fremstillingen eller forlænget fremstillingstid, må ikke indgå i kostprisen . Tilsvarende vil et selvfremstillet 
aktiv næppe kunne optages til en kostpris, der overstiger anskaffelsesprisen for et tilsvarende aktiv på 
markedet, fordi en kostpris, der overstiger markedsprisen, normalt vil være udtryk for en ineffektiv pro-
duktion, der ikke skaber værdier og derfor ikke berettiger til aktivering .

Forslaget tillader, at virksomheden indregner renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, i 
kostprisen . De renter, der tillades indregnet, skal være direkte knyttet til et konkret materielt anlægsaktivs 
fremstillingsperiode, f .eks . renter af byggelån ved opførelsen af en ejendom .

Finansielt leasede aktiver, der indregnes i balancen, skal i lighed med andre anlægsaktiver som udgangs-
punkt måles til kostpris . Kostprisen kan her opgøres som det samlede beløb, der i henhold til leasingafta-
len skal betales for leasing af aktivet . Strækker leasingperioden sig over en årrække, bør de fastsatte ydel-
ser tilbagediskonteres, således at aktivets værdi i realiteten måles som kapitalværdien af den tilhørende 
forpligtelse .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 40 indsættes efter 1 . pkt .:

»Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan henføres til det 
pågældende anlægsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 40 i årsregnskabsloven skal kostprisen for et anlægsaktiv indeholde alle omkostnin-
ger, der er foranlediget af anskaffelsen af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i 
brug . Endvidere indeholder kostprisen omkostninger, som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv . 
Udtrykket kostpris omfatter således både en virksomheds køb af et anlægsaktiv og egen fremstilling .
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Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillings-
perioden, indregnes i kostprisen .

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan tillige indregne indirekte omkostninger, hvis de 
vælger at følge kravet om indregning af indirekte produktionsomkostninger i § 82, som er et krav for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Det foreslås, at denne valgmulighed skal fremgå direkte af § 40 . Det foreslås således, at der indsættes en 
ny bestemmelse som 2 . pkt . i § 40, hvoraf det fremgår, at kostprisen for anlægsaktiver desuden kan inde-
holde de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende anlægsaktiv, hvis omkostningerne 
vedrører fremstillingsperioden .

Forslaget er i overensstemmelse med artikel 2, stk . 7, i det nye regnskabsdirektiv . I henhold til denne 
bestemmelse skal medlemsstaterne tillade eller kræve, at indirekte produktionsomkostninger indregnes i 
kostprisen for anlægsaktiver . Bestemmelsen giver større mulighed for at indregne indirekte produktions-
omkostninger i kostprisen, end der accepteres efter de internationale regnskabsstandarder IFRS . IFRS til-
lader som hovedregel ikke indregning af indirekte produktionsomkostninger i anlægsaktiver . I henhold til 
det nye regnskabsdirektiv skal der dog tillades indregning af indirekte produktionsomkostninger i anlægs-
aktiverne .

Det foreslås, at ændringen til § 40 alene skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, såle-
des at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D fortsat har pligt til at indregne indirekte produk-
tionsomkostninger efter § 82 .

Som en konsekvens heraf foreslås det at ændre § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, således, at det fremgår, at 
§ 40, 2 . pkt ., ikke gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D . Der henvises til ændring 
af § 78, stk . 1, og ændring af § 102, stk . 1 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 40, jf . specielle bemærkninger til § 40: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3298-3299, vil fortsat være gældende med ovenstående tilføjelser .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 213 

Gældende bestemmelse
§ 41 . Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirk-
somheder og associerede virksomheder til dagsværdi . Immaterielle anlægsaktiver kan dog alene opskri-
ves, hvis de handles på et aktivt marked .

Stk. 2. Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt ., finder anvendelse, dog således at genanskaffelses-
værdi eller nettorealisationsværdi kan anvendes, hvis en tilnærmet salgspris ikke kan opnås .

Stk. 3. Et beløb svarende til opskrivningen skal indregnes direkte i posten »Reserve for opskrivning« 
under egenkapitalen . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes 
på anden måde, jf . dog næste punktum . Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de opskrev-
ne aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi, jf . § 42,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf . § 47, 
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52, eller
5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 41 . Virksomheden kan vælge at opskrive materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomhe-
der og associerede virksomheder til dagsværdi . Immaterielle anlægsaktiver kan ikke opskrives .

Stk. 2 .  Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt ., finder anvendelse, dog således at genanskaffelses-
værdi eller nettorealisationsværdi kan anvendes, hvis en tilnærmet salgspris ikke kan opnås . 

Stk. 3 . Et beløb svarende til opskrivningen skal indregnes direkte i posten »Reserve for opskrivning« 
under egenkapitalen . Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud eller formindskes 
på anden måde, jf . dog næste punktum . Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de opskrev-
ne aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi, jf . § 42,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf . § 47, eller
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 41 viderefører adgangen til at opskrive materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirk-
somheder og associerede virksomheder i gældende lov § 30, stk . 1-4, og 4 . direktivs artikel 33 . Opskriv-
ning er et af de væsentlige værdibaserede elementer i lovforslaget, der også indeholder regler om løbende 
værdiregulering af finansielle aktiver, investeringsaktiver og levende dyr og planter, ligesom benyttelsen 
af indre værdi for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indeholder et element 
af opskrivning .

Som noget nyt fastsættes et primært opskrivningsmål: dagsværdien. Processen for at finde dagsværdi er 
den samme som for finansielle aktiver, jf. forslagets § 37, stk. 1. Eksisterer der et velfungerende marked 
for aktivet, vil dagsværdien svare til markedets salgsværdi . Såfremt der ikke eksisterer et sådant marked, 
og der ej heller kan opnås en tilnærmet salgsværdi, kan virksomheden vælge at anvende genanskaffelses-
værdien eller nettorealisationsværdien, jf . forslagets stk . 2 . Formålet med årsregnskabet indebærer, at 
uvæsentlige værdistigninger ikke nødvendigvis skal indregnes, selvom virksomheden generelt har valgt at 
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opskrive . Dagsværdiprocessen indebærer, at der ikke længere stilles krav om „varighed“, når værdistignin-
ger skal indregnes . Direktivet kræver ikke dette .

Opskrivninger af materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder er fortsat frivillige, selvom opskrivninger er nødvendige i det egentlige værdibaserede regnskabssy-
stem, som loven generelt forsøger at tilnærme sig . Imidlertid er tvungne opskrivninger på materielle 
anlægsaktiver ej heller påkrævet efter IAS 16, endsige Regnskabsvejledning 10 . Endvidere kræver valg af 
opskrivninger af materielle anlægsaktiver, at virksomheden løbende (år for år) vurderer dagsværdien for 
hvert enkelt af de opskrevne aktiver, hvilket ofte vil være forbundet med stor usikkerhed . Ved opskrivnin-
ger tillades således ikke at benytte indtægtsskabelsesgrupper som omtalt i forslagets § 42 (cash-genera-
ting-units) i forbindelse med nedskrivninger . Det skyldes, at virksomheden ved benyttelse heraf ved 
opskrivninger risikerer at indregne egen oparbejdet goodwill, hvilket er i strid med såvel 4 . direktiv som de 
internationale regnskabsstandarder .

Der er ikke tvivl om, at opskrivning fremmer regnskabsbrugers muligheder for at bedømme ledelsens præ-
stationer (forvaltningskontrol) og også i et vist omfang prognoseudsagnet . Man må derfor forvente, at 
virksomhederne — i hvert fald de mest innovative og fremmelige — vil benytte opskrivninger på de materi-
elle anlægsaktiver, hvor det er muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi . Det vil ofte være tilfældet for ejen-
domme og maskiner, hvor der eksisterer velfungerende markeder .

Accepten af at kunne (og dermed at skulle) opskrive er en del af virksomhedens regnskabspraksis . Det 
betyder, at vurdering og opskrivning baseres på et systematisk grundlag og skal ske aktiv for aktiv og for 
samtlige aktiver inden for samme kategori af anlægsaktiver . Det indebærer således, at der skal være kon-
sekvens i opskrivningerne, der principielt skal ske hvert år . Tilfældige og principløse opskrivninger er ikke 
tilladte og ville i øvrigt også forvride årsregnskabets neutralitet og konsistens . Opskrivning alene med hen-
blik på at skabe reserver til anvendelse til udstedelse af fondsaktier, undgåelse af kapitaltabssituation og 
lignende er derfor klart ikke tilladt .

Foretages der opskrivning, forøges aktivets afskrivningsgrundlag . Afskrivningsgrundlaget fordeles syste-
matisk over aktivets resterende brugstid . En opskrivning vil derfor medføre forøgede afskrivninger i de 
enkelte år af den resterende brugstid .

Stk . 3 kræver, at opskrivningen skal indgå direkte på egenkapitalen, dvs . uden at passere resultatopgørel-
sen . Beløbet skal bindes på en særlig reserve, der ikke kan benyttes til udbytte, til udlodning eller til dæk-
ning af underskud . Bindingskravet på egenkapitalen skyldes 4 . direktivs artikel 33 . Den del af opskrivnin-
gen, som udgøres af en udskudt skatteforpligtelse, skal dog indregnes som en hensat forpligtelse, jf . stk . 3, 
3 . pkt ., nr . 3 . Realiseres aktivet, eller udgår det af virksomhedens drift, skal opskrivningsreserven opløses, 
jf . forslagets stk . 3, 3 . pkt ., nr . 1 . Hovedreglen er her, at opskrivningsreserven overføres direkte til egen-
kapitalens frie reserver, eftersom realiseringen ikke skaber nogen indtægt, jf. definitionen på indtægter i 
bilag 1, C, nr . 10 . Den var en ikke-realiseret indtægt i året for den opskrevne værdistigning . Gevinsten 
fremgår herefter af opgørelsen over bevægelser på egenkapitalen som et overført beløb mellem 2 egen-
kapitalposter . Denne behandling stemmer overens med reglerne i IAS 16 og mulighederne i Regnskabsvej-
ledning 10 . Bortfalder forudsætningen for opskrivningen eller en del af denne — som følge af, at værdien 
ændres nedad på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn i henhold til forslagets § 52 — skal opskrivnin-
gen respektivt en del af denne tilbageføres .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 215 

Ændring af virksomhedens regnskabspraksis med henblik på at benytte opskrivningssystemet behandles 
i overensstemmelse med forslagets §§ 13, stk . 2, og 51 . Det betyder, at ændringen skal begrundes kon-
kret og fyldestgørende med oplysning om, hvilken beløbsmæssig indvirkning fravigelsen har på virksom-
hedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet. Endvidere skal den samlede beløbsmæssige 
effekt af praksisændringen indgå i virksomhedens egenkapital og samtidig bindes som en opskrivningsre-
serve, jf . § 51, stk . 2 . Efterfølgende opskrivninger behandles også efter forslagets § 41 .

Ønsker virksomheden at ændre regnskabspraksis, så der ikke længere opskrives, kræver dette en god 
begrundelse, fordi benyttelsen af opskrivninger generelt forudsættes at være i regnskabsbrugers inte-
resse og også normalt forudsættes bedre at give et retvisende billede . På den anden side må opskrivnin-
ger baseres på et forsvarligt grundlag, så regnskabsbruger kan fæstne lid til værdierne (pålidelighed) . Skif-
ter de pågældende aktivers markeder karakter, så effektiviteten i markedet reduceres betydeligt, vil det 
kunne være en grund til at skifte regnskabspraksis uden opskrivning . Det samme gælder, hvis ændringer i 
markedet betyder, at virksomhedens omkostninger til vurdering af aktiverne stiger betragteligt . En 
ændring af selve aktivernes karakter, f .eks . en ejendom, hvor der indlægges væsentlige særlige installati-
oner, eller en maskine, der ombygges, så den bliver unik, kan også være en gyldig grund . Forslagets § 13, 
stk . 1, nr . 4 (neutralitet), forbyder, at virksomheden ændrer praksis, blot fordi resultatet ellers ville vise et 
underskud .

Aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven tillader — i lighed med reglerne i dag — at overføre opskriv-
ningsreserven til virksomhedskapitalen . Se her følgelovforslagets § 1, nr . 10, og § 2, nr . 7 . Den udskudte 
skatteforpligtelse overføres ikke, da denne ikke er en del af opskrivningsreserven og ofte stadigvæk vil 
være hensat forpligtelse baseret på aktivets opskrevne værdi . På samme måde gælder der forbud mod at 
anvende reserven til uddeling af udbytte og til udlodning, jf . følgelovsforslagets § 1, nr . 25 hhv . nr . 11, og 
§ 2, nr . 11 hhv . nr . 12 . Endvidere fremgår det af stk . 3, 2 . pkt ., at reserven ikke kan anvendes til elimine-
ring af underskud .

Selskabskapitalen har normalt været anset for bundet efter strengere kriterier end opskrivningsreserven . 
En nedsættelse af selskabskapitalen kræver nemlig indrykning af proklama i overensstemmelse med reg-
lerne i selskabslovene . På den anden side kan selskabskapital nedsættes og nedsættelsesbeløbet tilbage-
betales til virksomhedsdeltagerne . Dette er ikke tilladt for opskrivningsreserven . Beslutter virksomheden 
derfor at overføre opskrivningsreserver til selskabskapitalen, samtidig med at virksomheden nedsætter 
eller har til hensigt at nedsætte selskabskapitalen ved udlodning til ejerne, må det betragtes som en omgå-
else af reglerne om binding af beløbet .

Direktiverne giver fortsat ikke mulighed for at opskrive immaterielle anlægsaktiver . Derfor indeholder for-
slaget ikke adgang hertil . Forbudet er præciseret i stk . 1, sidste pkt . Direktivets forbud mod opskrivning af 
immaterielle anlægsaktiver indebærer ikke nogen modstrid med de internationale regnskabsstandarder, 
men forbudet medfører, at virksomhederne ikke kan udnytte den — trods alt begrænsede — mulighed for 
opskrivninger, der er givet i IAS 38 .

Den store forsigtighed med hensyn til opskrivning af immaterielle aktiver skyldes, at disse ikke fysiske akti-
ver af regnskabsbrugere og virksomheder ofte — måske fejlagtigt — ikke opfattes som så værdifaste som 
materielle anlægsaktiver . Der er dog næppe tvivl om, at udviklingen med tiden vil skabe bedre markeder 
for omsætning af immaterielle aktiver. Denne udvikling kan på sigt meget vel føre til, at mange flere imma-
terielle aktiver vil kunne indregnes pålideligt til markedsværdier . Besidder virksomheden så betydelige 
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immaterielle aktiver af denne karakter, vil manglende indregning utvivlsomt føre til, at årsregnskabet ikke 
giver et retvisende billede . Her vil forslagets § 11, stk . 3, formentligt gennembryde forbudet og frem-
tvinge, at disse værdier indregnes . Begrundelsesnoten vil i disse tilfælde få en stor og afgørende betydning 
for regnskabsbrugeren, der skal vurdere, om hun eller han vil acceptere fravigelsen . Pålidelighedskravet i 
forslagets § 12, stk . 3, vil formentligt betyde, at en sådan pligt til indregning af immaterielle aktiver næppe 
vil blive statueret særligt ofte .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 41, stk . 1, affattes således:

»Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksom-
heder og associerede virksomheder til dagsværdi . Immaterielle anlægsaktiver kan dog alene opskrives, 
hvis de handles på et aktivt marked .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 41, stk . 1, i årsregnskabsloven kan virksomhederne vælge at opskrive materielle 
anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder (herunder fællesle-
dede virksomheder) til dagsværdi . Immaterielle anlægsaktiver kan dog ikke opskrives .

Det foreslås, at § 41, stk . 1, affattes på ny således, at også immaterielle anlægsaktiver, der handles på et 
aktivt marked, kan opskrives til dagsværdi . Dette vil gælde eksempelvis CO2-kvoter, fiskekvoter og  lig-
nende kvoter, der handles på et aktivt marked. Aktivt marked er defineret i forslagets § 1, nr. 178. Et aktivt 
marked defineres som et marked, hvor transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder sted med til-
strækkelig hyppighed og i et tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger .

Forslaget gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 7, stk . 1, som giver medlemsstaterne mulighed 
for at tillade, at anlægsaktiver opskrives .

Med forslaget tilpasses § 41, stk . 1, desuden til de internationale regnskabsstandarder IFRS . Det følger af 
IAS 38, afsnit 72, at en virksomhed kan vælge at opskrive immaterielle anlægsaktiver til dagsværdi . Det 
følger dog samtidig af IAS 38, afsnit 75, at immaterielle aktiver alene kan opskrives til dagsværdi, hvis 
opgørelsen af dagsværdien kan ske med henvisning til et aktivt marked .

Forslaget viderefører adgangen til at opskrive materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksom-
heder og associerede virksomheder .

Opskrivning er et af de væsentlige værdibaserede elementer i årsregnskabsloven, der også indeholder reg-
ler om løbende værdiregulering af finansielle aktiver, investeringsaktiver og levende dyr og planter, lige-
som benyttelsen af indre værdi for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder inde-
holder et element af opskrivning .

Opskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og asso-
cierede virksomheder er frivillige . Opskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalan-
dele i dattervirksomheder og associerede virksomheder er ej heller påkrævet efter IFRS .
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Valg af opskrivninger medfører, at virksomheden løbende (år for år) skal vurdere dagsværdien for hvert 
enkelt af de opskrevne aktiver, hvilket ofte vil være forbundet med betydeligt arbejde og stor usikkerhed .

Hvis en virksomhed vælger at opskrive, er dette en del af virksomhedens regnskabspraksis . Det betyder, 
at vurdering og opskrivning skal baseres på et systematisk grundlag og skal ske for hvert enkelt aktiv og 
for samtlige aktiver inden for samme kategori af anlægsaktiver . Det indebærer således, at der skal være 
konsekvens i opskrivningerne, der principielt skal ske hvert år . Tilfældige og principløse opskrivninger er 
ikke tilladte og ville i øvrigt også forvride årsregnskabets neutralitet og konsistens .

Opskrivning alene med henblik på at skabe reserver til anvendelse til udstedelse af fondsaktier eller for at 
undgå en kapitaltabssituation og lignende, er derfor ikke tilladt .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 41, stk . 1, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 41 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

Der henvises i øvrigt til de hidtil gældende bemærkninger til § 41, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 41, 
stk . 1: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3299-3301 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 41, stk . 2, og § 43 a, stk . 6, 3 . pkt ., ændres »§ 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt .,« til: »§ 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt .,«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 41, stk . 2, og § 43 a, stk . 6, 3 . pkt ., ændres fra § 37, 
stk . 1, 2 .-4 . pkt ., til § 37, stk . 1, 2 .-5 . pkt . Der er tale om en fejlrettelse .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 41, stk . 3, nr . 3, udgår »eller« .

I § 41, stk . 3, nr . 4, ændres »§ 52 .« til: »§ 52, eller« .

I § 41, stk . 3, 3 . pkt ., indsættes som nr . 5:

»5) reduceres i værdi som følge af afskrivninger .«
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Lovbemærkninger
Efter den gældende § 41, stk . 3, skal et beløb svarende til opskrivningen efter § 41, stk . 1, der foreslås 
ændret i forslagets § 1, nr . 58, indregnes som en reserve i posten ”reserve for opskrivninger” under egen-
kapitalen . Reserven skal alene opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne aktiver
1) realiseres eller udgår af aktiviteten,
2) nedskrives på grund af lavere genindvindingsværdi, jf . § 42, der foreslås ændret i forslagets § 1, 

nr . 64,
3) er forbundet med udskudt skat, der skal hensættes, jf . § 47, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 69 

og 70, eller
4) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52, der foreslås ændret i forslagets § 1, 

nr . 81 .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 41, stk . 3, som nr . 5, hvorefter reserven skal opløses 
eller formindskes i det omfang, de opskrevne aktiver reduceres i værdi som følge af afskrivninger .

§ 41, stk . 3, gennemfører artikel 7, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv . Denne bestemmelse skal gennem-
føres, når det samtidig tillades, at virksomhederne opskriver deres anlægsaktiver, jf . direktivets artikel 7, 
stk . 1 . Den foreslåede udvidelse af adgangen til at reducere reserven er dog ikke krævet af direktivet, men 
er udtryk for en udnyttelse af direktivets muligheder for herigennem at  opnå en tilpasning til den interna-
tionale udvikling .

Forslaget medfører, at virksomhedernes muligheder for at foretage udbetaling af udbytte ikke vil blive 
negativt påvirket af opskrivningerne, idet reduktionen af reserven modposteres på de frie reserver under 
egenkapitalen .

Under den gældende bestemmelse vil virksomhedernes mulighed for at udbetale udbytte blive mindre, 
hvis der foretages op skriv ninger, end hvis der ikke foretages opskrivninger . Det skyldes, at der afskrives 
på grundlag af den op skrev ne værdi, således at årets resultat alt andet lige bliver mindre . Ændringen 
bidrager til at give samme mulighed for at betale udbytte, uanset om der foretages opskrivninger eller ej .

Muligheden for at reducere reserven for opskrivning, når de opskrevne aktiver reduceres i værdi som følge 
af afskrivninger, er ligeledes i overensstemmelse med kravene herom i de internationale regnskabsstan-
darder IAS 16 og IAS 38 . De konkrete bestemmelser fremgår af IAS 16, afsnit 41, og IAS 38, afsnit 87 .

Reserven skal reduceres på samme måde som under IFRS . Dette betyder, at det beløb, som reserven skal 
reduceres med, er forskellen mellem afskrivning på grundlag af aktivets omvurderede regnskabsmæssige 
værdi og afskrivning på grundlag af aktivets oprindelige kostpris . Overførsler fra reserver for opskrivnin-
ger til posten ”overført resultat” foretages direkte og ikke via resultatopgørelsen .

Det foreslås, at den nye § 41, stk . 3, nr . 5, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 41 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Som en konsekvens af indsættelsen af det nye nr . 5 i § 41, stk . 3, foretages der nogle redaktionelle ændrin-
ger i § 41, stk . 3, nr . 3 og 4 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 41, stk . 3, jf . specielle bemærkninger til § 41, stk . 3: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3200-3201, vil fortsat være gældende med ovenstående 
ændringer og tilføjelser .
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Gældende bestemmelse
§ 42 . Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37, 37 a eller 38, skal nedskrives 
til en lavere genindvindingsværdi .

Stk. 2. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vur-
deres samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålide-
lig genindvindingsværdi . En nedskrivning af en sådan gruppe af aktiver fordeles systematisk på de enkel-
te aktiver .

Stk. 3. Den i stk . 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består . Nedskrivning på goodwill kan dog ikke tilbageføres .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 42 . Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, skal nedskrives til en 
lavere genindvindingsværdi .

Stk. 2 . Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vur-
deres samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålide-
lig genindvindingsværdi . En nedskrivning af en sådan gruppe af aktiver fordeles systematisk på de enkel-
te aktiver .

Lovbemærkninger
Forslagets § 42, stk . 1, viderefører kravet i gældende lovs § 29, stk . 1, om nedskrivninger, der implemen-
terer 4 . direktivs artikel 35, stk . 1, litra c, litrabb . Som noget nyt indføres begrebet „genindvindingsværdi“ . 
Bestemmelsen omfatter immaterielle anlægsaktiver samt materielle anlægsaktiver, der ikke løbende regu-
leres til dagsværdi efter §§ 38, stk . 1, (investeringsaktiver) eller 38, stk . 2, (biologiske aktiver) .

Kravet om nedskrivning er ligesom muligheden for opskrivning en del af det værdibaserede regnskabssy-
stem . Nedskrivningsmålet er imidlertid ikke det samme som det, der benyttes i opskrivningssystemet, da 
dette ikke er tilfældet i IAS 16 .

Nedskrivningsmålet er genindvindingsværdien, hvilket vil sige den højeste værdi af kapitalværdien og 
salgsværdien fratrukket forventede omkostninger til salg, jf. definitionen i bilag 1, D, nr. 4. Genindvindings-
værdien — internationalt: „recoverable amount“ — har indtil nu stort set ikke været benyttet i praksis . Det 
skyldes formentlig lovgivningens og danske regnskabsvejledningers tavshed vedrørende dette begreb . 
Udtrykket er fundet nødvendigt for at have en pendant til det internationale udtryk .

Baggrunden for at vælge den højeste af de to værdier er, at denne typisk vil være den værdi, der er afgø-
rende for virksomhedens egne beslutninger . Er nettosalgsværdien den højeste, vil virksomhedens ledelse 
typisk vurdere rentabilitet m .v . udfra denne værdi, hvorimod sådanne vurderinger normalt vil blive gen-
nemført udfra kapitalværdien, såfremt denne er den højeste .
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Eksisterer der et effektivt marked for aktivet, må det dog forudsættes, at genindvindingsværdien normalt 
ikke fastsættes til en værdi, der er væsentligt højere end nettosalgsværdien . Dette er en konsekvens af, at 
pålideligheden ved en værdi, der fastsættes på et velfungerende marked, alt andet lige er højere end en 
beregning af kapitalværdien, som bygger på en række usikre forudsætninger, jf . også bemærkningerne til 
forslagets § 12 .

„Kapitalværdien“ (internationalt: „net present value“ eller „value in use“) — også kaldet „nytteværdi“ – er 
anerkendt inden for økonomisk teori som den ideelle værdimåler . Imidlertid forudsætter kapitalværdien en 
omregning af forventede pengestrømme til nutidsværdi, hvorfor en kapitalværdi i sagens natur ikke vil 
have samme pålidelighed som en salgsværdi på et aktivt og velfungerende marked .

Kapitalværdien har en anden væsentlig svaghed i forhold til f .eks . en salgsværdi på et velfungerende mar-
ked . Således vil kapitalværdien af et aktiv ofte være afhængig af eksistensen af andre aktiver i virksomhe-
den . Det kan derfor være vanskeligt at fordele den samlede værdi af virksomhedens aktiver på enkeltakti-
verne . Der henvises til Regnskabsrådets rapport, afsnit 7 .6 .1 ., hvor kapitalværdien som værdimåler er 
drøftet nærmere .

Midlertidige udsving i salgsværdien eller virksomhedens nytte af et aktiv betyder ikke nødvendigvis en 
ændring af kapitalværdien, hvis virksomheden forventer, at værdien retter sig op inden for rimelig tid . 
Mere varige fald i aktivets salgsværdi vil imidlertid normalt føre til, at virksomheden før eller siden må ned-
skrive aktivet, da der ofte er en hvis sammenhæng mellem salgsværdien og kapitalværdien . Afhængig af 
branche og konkurrenceforhold i øvrigt er dette mere eller mindre udtalt i forskellige virksomheder . Fast-
sættelsen af kapitalværdien må altid ske konkret, og så vidt muligt udfra aktivets forventede bidrag til net-
topengestrømme .

Anskaffer virksomheden aktiver, der viser sig at være defekte, eller hvor genindvindingsværdien med det 
samme viser sig at være lavere end kostprisen, skal aktivets værdi nedskrives til genindvindingsværdien . 
Denne nedskrivning skal vises i resultatopgørelsen . Værdinedgangen må derfor ikke blot modregnes i kost-
prisen udenom resultatopgørelsen . Bortfalder forudsætningen for nedskrivningen — som følge af, at vær-
dien ændres opad — skal nedskrivningen tilbageføres, jf . forslagets § 52 .

Forslagets § 13, stk . 1, nr . 8, betyder, at hvert aktiv principielt skal vurderes hver for sig . I praksis er det 
dog accepteret, at grupper af samme type aktiv kan vurderes samlet (indtægtskabelsesgrupper) . En sam-
let vurdering af samspillende aktiver — f .eks . en portefølje af samme typer maskiner — er imidlertid ikke 
altid tilstrækkelig til, at virksomheden kan finde genindvindingsværdien. Det skyldes, at mange forskellige 
aktiver indgår i samspil med hinanden og derfor bidrager til værdier for virksomheden i forskellige samspil .

Forslagets stk . 2 kræver derfor, at såfremt virksomheden ikke kan vurdere genindvindingsværdien for 
enkeltaktiver — eller for grupper af samme aktiver — skal virksomheden vurdere den mindste gruppe af 
aktiver, hvor det samlet er muligt at fastsætte en pålidelig genindvindingsværdi . I IAS 36 kaldes denne 
gruppe for „cash generation unit“ .

Dette skal sikre, at virksomheden ikke kan skjule et nedskrivningsbehov for aktiver, der indgår i samspil 
med hinanden . Grupperingen af aktiver på denne måde må ikke benyttes i forbindelse med opskrivninger, 
idet man derved risikerer at indregne egen oparbejdet goodwill . Opskrivning kræver derfor, at aktiverne 
kan vurderes hver for sig — eller i grupper af identiske aktiver .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 42, stk . 1, ændres »§§ 37 eller 38« til: »§§ 37, 37 a eller 38« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i årsregnskabslovens § 42, stk . 1, indebærer, at der udover henvisning til §§ 37 
og 38 endvidere indsættes en henvisning til § 37 a . Der er ikke tale om nogen ændring i retstilstanden, da 
indholdet i den foreslåede § 37 a efter gældende ret fremgår af § 2 i bekendtgørelse nr . 263 af 19 . april 
2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (års-
regnskabsloven) .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 42 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Den i stk . 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består . Nedskrivning på goodwill kan dog ikke tilbageføres .«

Lovbemærkninger
Det fremgår af den gældende § 42 i årsregnskabsloven, at anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til 
dagsværdi efter § 37 eller § 38 skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi, jf . § 42, stk . 1 .

Det foreslås at indsætte en undtagelse til stk . 1 som et nyt stk . 3 i § 42 . Med forslaget gennemføres det 
nye regnskabsdirektivs artikel 12, stk . 6, litra d, som medlemsstaterne er forpligtede til at gennemføre .

I det foreslåede stk . 3, 1 . pkt ., indsættes en bestemmelse om, at den i stk . 1, nævnte lavere værdi ikke kan 
opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består . Det betyder, at hvis f .eks . en byg-
ning har været nedskrevet som følge af generel nedgang i ejendomspriserne, skal nedskrivningen tilbage-
føres, når ejendomspriserne igen stiger . Med forslaget lovfæstes den nuværende praksis på området .

Nedskrivning på goodwill kan dog aldrig tilbageføres — heller ikke selvom begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består, jf . § 42, stk . 3, 2 . pkt . Med forslaget tilpasses loven også til IAS 36, afsnit 124 .

Forslaget medfører, at visse nedskrivninger kan tilbageføres, hvis udviklingen bliver mere positiv end for-
ventet, mens andre ikke kan . Det kan derfor få stor betydning, hvorledes en nedskrivning af en gruppe af 
aktiver fordeles på de forskellige aktiver .

Hvis der er tale om en gruppe af aktiver, som indgår i en samlet pengestrømsfrembringende enhed (Cash 
Generating Unit — CGU), skal denne enhed testes samlet for nedskrivningsbehov . Hvis der konstateres et 
nedskrivningsbehov, vil nedskrivningen skulle foretages efter samme model, som krævet i IAS 36 . Det 
betyder, at der først skal nedskrives på goodwill, hvorefter nedskrivningen skal fordeles systematisk på 
andre aktiver .

Hvis udviklingen vender, kan den del af nedskrivningerne, som vedrører andre aktiver end goodwill, tilba-
geføres, hvorimod den del, som vedrører goodwill, ikke kan tilbageføres .
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Det foreslås, at § 42, stk . 3, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 42 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 43 . Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med be-
grænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne 
over deres brugstid . Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38 .

Stk. 2. Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afslut-
tet brugstid .

Stk. 3. I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for 
goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 43 . Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi for immaterielle og materielle anlægsaktiver med 
begrænset brugstid skal formindskes med afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiver-
ne over deres brugstid . Dette gælder dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38 .

Stk. 2 . Afskrivninger skal beregnes under hensyntagen til aktivets forventede restværdi efter afslut-
tet brugstid målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse .

Stk. 3 . Uanset stk . 1 må immaterielle anlægsaktiver ikke afskrives over en periode, der overstiger 20 
år .

Lovbemærkninger
Ligesom i gældende lovs §§ 28 og 36 kræver forslagets § 43, stk . 1, at materielle og immaterielle anlægs-
aktiver med begrænset brugstid afskrives systematisk over brugstiden . Afskrivningskravet gælder ikke for 
finansielle anlægsaktiver, der ikke anses for at have begrænset brugstid.

Bygninger anses for at have en begrænset brugstid, og skal derfor afskrives over brugstiden . Investerings-
virksomheder, der investerer i ejendomme, skal derimod løbende regulere disse til dagsværdi og undlade 
at afskrive, jf . forslagets § 38 . Virksomheder i regnskabsklasse B kan tilsvarende anvende reglerne om 
dagsværdi på biologiske aktiver .

Formålet med afskrivninger af aktiver er at indregne omkostninger, der modsvarer det forbrug af aktivet, 
som sker for at opnå indtægter . Aktivet vil også normalt blive nedslidt over brugstiden . Op- eller nedskri-
ves aktivet, jf . forslagets §§ 41 og 42, skal afskrivningerne beregnes på baggrund af den op- eller ned-
skrevne værdi, fordi omkostningerne ved virksomhedens forbrug af aktivet ændres, når aktivet har en 
højere eller lavere værdi end kostprisen . Afskrivninger er derfor i det værdibaserede regnskab et surrogat 
for offeromkostningerne snarere end periodisering af tidligere afholdte omkostninger . Denne tilgang til 
afskrivningsbegrebet stemmer også overens med EU-kommissionens fortolkningsmeddelelse af 20 . 
januar 1998, der kræver, at merafskrivninger, som hidrører fra opskrivningsbeløbet, føres i resultatopgø-
relsen på samme måde som afskrivninger på kostprisen .

Stk . 2 præciserer, at der skal afskrives efter et skøn over aktivets restværdi, også kaldet „scrapværdi“ eller 
„skrotværdi“ . Restværdi opstår, hvor brugstiden er kortere end aktivets levetid, og aktivet derved har en 
værdi, når brugstiden for virksomheden udløber . Desuden kan der forekomme rester i form af materialer 
m .v ., efter at aktivet er helt forbrugt . Denne restværdi skal ikke indgå som omkostninger i form af afskriv-
ninger, da den ikke modsvarer virksomhedens forbrug af aktivet . At aktiver ofte afhændes inden deres 
levetid ophører, skyldes aktivets økonomiske forældelse eller skattemæssige hensyn .
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Restværdien måles, når aktivet tages i brug, og er det beløb, som virksomheden på tidspunktet for 
ibrugtagningen forventer at opnå ved salg af aktivet ved udløb af brugstiden . Restværdien kan i sagens 
natur ikke indeholde forventede prisstigninger på aktivet, ellers ville afskrivningskravet for langsigtede 
investeringer i anlægsaktiver — f .eks . ejendomme — reelt være omsonst . Sker der efterfølgende væsentlige 
ændringer i restværdien, som ikke kan tilskrives generelle prisstigninger, skal restværdien korrigeres . 
Dette får indvirkning på efterfølgende perioders afskrivninger, men må ikke medføre tilbageføring af alle-
rede foretagne afskrivninger, jf . forslagets § 52, stk .1 .

For at kunne beregne afskrivningerne skal virksomheden fastsætte den forventede brugstid allerede ved 
ibrugtagningen . Fastlæggelsen af brugstiden sker på baggrund af bl .a . aktivets kapacitet og den forven-
tede produktion, forventet slitage, virksomhedens reparationsog vedligeholdelsesprogram, teknisk foræl-
delse og erfaringer ved tilsvarende anlæg . Ændringer i brugstiden fører til, at kommende perioders afskriv-
ninger ændres . Der må ikke ske tilbageføring af tidligere foretagne afskrivninger, idet disse blev foretaget 
under de forudsætninger, som var gældende og rigtige på de daværende tidspunkter .

Forslaget kræver systematik i afskrivningerne, men anviser ikke konkrete metoder . Lineære, progressive 
og degressive afskrivningsmetoder vil i almindelighed opfylde kravet om systematik . Den skattemæssige 
saldoafskrivningsmetode, hvor den årlige afskrivningsprocent hvert år fastsættes ud fra skattemæssige 
overvejelser, tillades derimod ikke anvendt . Afskrivninger, der beregnes udfra forventet produktionsvolu-
men i stedet for den periode, aktivet bruges i, opfylder kravet om systematik i forslaget . I øvrigt udtrykkes 
omkostningerne ved virksomhedens forbrug ofte bedre udfra produktionsvolumen .

Stk . 3 sætter en overgrænse på 20 år for, hvor lang brugstiden for immaterielle aktiver kan være . Gæl-
dende lov indeholder ingen overgrænse . Grænsen kan rummes inden for 4 . direktiv, der ikke sætter nogen 
grænse . Den er i overensstemmelse med den grænse, der er fastsat som sædvanlig overgrænse i IAS 38, 
men som kan overskrides i særlige tilfælde . Hvor kravet om et retvisende billede undtagelsesvist skulle 
kræve en længere periode, skal virksomheden anvende afvigelsesreglen i § 11, stk . 3, med de heraf føl-
gende noteoplysninger .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 35, stk . 1, litra b og artikel 37, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 43, stk . 2, udgår »målt til værdien på tidspunktet for brugstidens begyndelse« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 43, stk . 1, i årsregnskabsloven skal kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi 
for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid formindskes med afskrivninger, der 
tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid . Dette gælder dog ikke for aktiver, der 
løbende reguleres til dagsværdi i henhold til årsregnskabslovens § 38 .

Uanset at det ikke fremgår udtrykkeligt af den gældende bestemmelse i § 43, stk . 1, skal der foretages en 
opdeling af materielle anlægsaktiver i deres væsentlige bestanddele med henblik på særskilt afskrivning . 
Det følger af substansprincippet og hensynet bag systematiske afskrivninger . En bygning skal eksempelvis 
opdeles i tag, tekniske installationer, vinduer m .v . Denne opdeling i bestanddele skal alene foretages, hvis 
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der er tale om væsentlige elementer med væsentligt forskellig brugstid . Kravet om opdeling er således 
betinget af, at den har en så væsentlig indvirkning på regnskabet, at det vil påvirke regnskabsbrugernes 
beslutningstagen .

Det fremgår yderligere af den gældende § 43, stk . 2, at afskrivningerne skal beregnes under hensyntagen 
til aktivets forventede restværdi efter afsluttet brugstid målt til værdien på tidspunktet for brugstidens 
begyndelse . Kravet om at beregne en restværdi fremgår ikke af direktivets bestemmelse om afskrivninger, 
jf . artikel 12, stk . 5, i det nye regnskabsdirektiv . Det må dog lægges til grund, at der skal beregnes en rest-
værdi som en forudsætning for at kunne opfylde formålet med direktivbestemmelsen .

Det foreslås, at § 43, stk . 2, ændres således, at kravet om, at restværdien skal måles til værdien på tids-
punktet for brugstidens begyndelse, udgår af bestemmelsen . Det betyder, at restværdien fremover skal 
revurderes løbende, ligesom det i dag sker med afskrivningsperioden m .v . Det vil typisk være relevant for 
visse væsentlige aktiver, hvor der på grund af udsving i konjunkturer samt løbende inflation sker betyde-
lige ændringer i den forventede restværdi. Ved opgørelsen af restværdien kan der tages højde for inflation 
frem til balancedagen, hvorimod der ikke kan tages højde for forventet fremtidig inflation.

Bestemmelsen kan eksempelvis være relevant for ejendomme, skibe og fly, hvorimod det som følge af en 
væsentlighedsbetragtning typisk ikke vil være relevant at foretage en revurdering af restværdien for så 
vidt angår produktionsmaskiner, biler og lignende aktiver .

Det må i øvrigt antages, at restværdien for alle aktiver, der forbruges, som eksempelvis bygninger og 
maskiner, ved første indregning vil være betydeligt lavere end kostprisen . Fastsættelsen af en meget høj 
restværdi eller særlig lang levetid for eksempelvis en bygning vil ofte blive anset som et forsøg på at omgå 
kravet om løbende afskrivninger . Hvis en virksomhed vurderer, at den har en bygning med en særlig lang 
levetid eller en særlig stor restværdi, vil der være særlige krav til dokumentationen, som skal begrunde, 
hvorfor netop dette aktiv har en særlig lang levetid eller en særlig stor restværdi .

Ved anvendelse af de internationale regnskabsstandarder IFRS er det et krav, at der i forbindelse med 
regnskabsaflæggelsen bliver foretaget en vurdering af, hvorvidt restværdien er ændret væsentligt. Med 
forslaget foretages der således en tilpasning til de krav, der stilles efter IFRS . Forholdet er nærmere beskre-
vet for materielle og immaterielle anlægsaktiver i henholdsvis IAS 16 og IAS 38 . Der henvises i den forbin-
delse nærmere til IAS 16, afsnit 5 og 51, henholdsvis IAS 38, afsnit 8 og 102 .

Det foreslås, at ændringen til § 43, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 43 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 43, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til § 43, stk . 2: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3303, vil fortsat være gældende med ovenstående ændrin-
ger .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 43, stk . 3, affattes således:

»Stk. 3 . I særlige tilfælde, hvor en virksomhed ikke er i stand til pålideligt at skønne over brugstiden for 
goodwill og udviklingsomkostninger, skal denne antages at være 10 år .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 43, stk . 1, i årsregnskabsloven skal materielle og immaterielle anlægsaktiver afskri-
ves over deres brugstid . Denne regel omfatter ikke de aktiver, som i henhold til § 38 løbende reguleres til 
dagsværdi .

Efter den gældende § 43, stk . 3, er der en begrænsning i afskrivningsperioden for immaterielle anlægsak-
tiver, idet afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver ikke må overstige 20 år .

Der foreslås en ny affattelse af § 43, stk . 3, således at immaterielle anlægsaktiver herefter skal afskrives 
over brugstiden, jf . hovedreglen i § 43, stk . 1 . Baggrunden for forslaget er, at den gældende begrænsning 
ikke er forenelig med det nye regnskabsdirektivs artikel 12, stk . 11 . Det følger af direktivets bestemmelse, 
at immaterielle anlægsaktiver, på nøjagtig samme måde som materielle anlægsaktiver, skal afskrives over 
brugstiden .

Det betyder, at hvis en virksomhed har immaterielle aktiver, hvor brugstiden er 50 år, vil disse immateri-
elle aktiver fremover skulle afskrives over 50 år . Hvis virksomhedens immaterielle aktiver afskrives over 
en særlig lang periode, stilles der dog større krav til begrundelsen for, hvorfor netop dette aktiv har en sær-
lig lang levetid .

For goodwill og udviklingsomkostninger kan det i visse tilfælde være meget svært at skønne pålideligt over 
brugstiden . I den nye affattelse af § 43, stk . 3, foreslås det derfor at indsætte en bestemmelse, som skal 
omfatte de situationer, hvor brugstiden ikke kan skønnes pålideligt . Det foreslås, at brugstiden i disse til-
fælde fastsættes til 10 år . Det nye regnskabsdirektiv forudsætter, at det kun er i få situationer, at brugsti-
den ikke kan skønnes pålideligt .

Forslaget gennemfører artikel 12, stk . 11, i det nye regnskabsdirektiv, som kræver, at medlemsstaterne 
fastsætter en afskrivningsperiode på mindst 5 år og højst 10 år i de situationer, hvor brugstiden for good-
will eller udviklingsomkostninger ikke kan skønnes pålideligt . Bestemmelsen omfatter ikke andre aktiver 
end netop goodwill og udviklingsomkostninger .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 43, stk . 3, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 43 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtidige bemærkninger til § 43, stk . 3, erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 43 a . Virksomheden kan indregne kapitalandele i kapitalinteresser, dattervirksomheder og associere-
de virksomheder til nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi . Virksomheden skal i så fald an-
vende indre værdi på alle kapitalinteresser, dattervirksomheder eller på alle associerede virksomheder el-
ler på alle kategorier af virksomheder i henhold til bestemmelserne i stk . 2-5, jf . dog stk . 6 .

Stk. 2. Virksomheden skal indregne og måle den regnskabsmæssige indre værdi efter sin egen regn-
skabspraksis .

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 119-121 om koncernregnskaber finder tilsvarende anvendelse, dog såle-
des at elimineringer i forhold til kapitalinteresser og associerede virksomheder alene gælder forholdsmæs-
sigt ud fra ejerandelen og i det omfang, de nødvendige oplysninger er kendte eller tilgængelige . § 116, 
stk . 2, finder tilsvarende anvendelse . Udarbejder en dattervirksomhed et koncernregnskab, anvendes det-
te som grundlag . Optager dattervirksomheden sine kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi, kan disse værdier anvendes som grundlag .

Stk. 4. Virksomheden skal op- eller nedskrive værdien af kapitalandelene med kapitalinteressernes, 
dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og eventuelle bevægelser i deres regn-
skabsmæssige indre værdi, der ikke indgår i deres resultat . Kapitalinteressernes, dattervirksomhedernes 
og de associerede virksomheders resultat og bevægelser i regnskabsmæssig indre værdi, der ikke indgår 
i deres resultat, indregnes forholdsmæssigt til de andele, der svarer til kapitalandelene .

Stk. 5. Et beløb svarende til den samlede nettoopskrivning, jf . stk . 4, skal indregnes i posten »Reserve 
for nettoopskrivning efter indre værdis metode« under egenkapitalen . Reserven kan ikke indregnes med 
et negativt beløb . Denne reserve kan elimineres med virksomhedens underskud, men kan ikke formindskes 
på anden måde . Reserven skal dog opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne kapitalandele

1) realiseres eller
2) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .
Stk. 6. En virksomhed kan undlade at anvende indre værdis metode for kapitalandele i en dattervirk-

somhed, der er omfattet af § 114, stk . 2, nr . 1-3, eller i en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed, 
hvis de nødvendige oplysninger ikke er kendte . I så fald måles kapitalandelene til kostpris, jf . § 36 . Kapi-
talandele i virksomheder omfattet af § 114, stk . 2, nr . 3, kan dog måles til dagsværdi efter § 37, stk . 1, 2 .-
5 . pkt . Endvidere kan regulering for en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed efter stk . 4 ske på 
basis af det seneste årsregnskab for kapitalinteressen eller den associerede virksomhed, selv om denne 
har et regnskabsår, der afviger fra virksomhedens .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 43 indsættes:

»§ 43 a . Virksomheden kan indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 
til nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi . Virksomheden skal i så fald anvende indre vær-
di på alle dattervirksomheder eller på alle associerede virksomheder eller på begge kategorier af virksom-
heder i henhold til bestemmelserne i stk . 2-5, jf . dog stk . 6 .

Stk. 2 . Virksomheden skal indregne og måle den regnskabsmæssige indre værdi efter sin egen regn-
skabspraksis .

Stk. 3 . Bestemmelserne i §§ 119-121 om koncernregnskaber finder tilsvarende anvendelse, dog såle-
des at elimineringer i forhold til associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra ejerande-
len . § 116, stk . 2, finder tilsvarende anvendelse . Udarbejder en dattervirksomhed et koncernregnskab, 
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anvendes dette som grundlag . Optager dattervirksomheden sine kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi, kan disse værdier anvendes som grundlag .

Stk. 4 . Virksomheden skal op- eller nedskrive værdien af kapitalandelene med dattervirksomhedernes 
og de associerede virksomheders resultat og eventuelle bevægelser i deres regnskabsmæssige indre vær-
di, der ikke indgår i deres resultat . Dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og 
bevægelser i regnskabsmæssig indre værdi, der ikke indgår i deres resultat, indregnes forholdsmæssigt til 
de andele, der svarer til kapitalandelene .

Stk. 5 . Et beløb svarende til regnskabsårets nettoopskrivning, jf . stk . 4, skal indregnes i posten »Reser-
ve for nettoopskrivning efter indre værdis metode« under egenkapitalen . Et beløb svarende til regnskabs-
årets nettonedskrivning, jf . stk . 4, skal indregnes og fradrages i en positiv reserve . Overstiger beløbet for 
nettonedskrivningen den positive reserve inden fradraget, skal kun den del af nettonedskrivningen, der 
svarer til reserven, fragå denne . Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb . Denne reserve kan 
elimineres med virksomhedens underskud, men kan ikke formindskes på anden måde . Reserven skal dog 
opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne kapitalandele realiseres eller tilbageføres på grund 
af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .

Stk. 6 . En virksomhed kan undlade at anvende indre værdis metode for kapitalandele i en dattervirk-
somhed, der er omfattet af § 114, stk . 2, nr . 1-3, eller i en associeret virksomhed, hvis de nødvendige oplys-
ninger ikke er kendte . I så fald måles kapitalandelene til kostpris, jf . § 36 . Kapitalandele i virksomheder 
omfattet af § 114, stk . 2, nr . 3, kan dog måles til dagsværdi efter § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt . Endvidere kan regu-
lering for en associeret virksomhed efter stk . 4 ske på basis af det seneste årsregnskab for den associere-
de virksomhed, selv om denne har et regnskabsår, der afviger fra virksomhedens .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84, stk . 1, indeholder en særlig regel om indregning 
og måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til disse virksomheders 
regnskabsmæssige indre værdi .

Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virk-
somheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Efter den internationale regnskabsstandard IAS 27, Koncernregnskaber og separate årsregnskaber, skal 
kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virksomheder indregnes til kostpris eller dagsværdi . 
IAS 27 tillader ikke anvendelsen af indre værdi .

4 . direktiv stiller derimod ikke krav om anvendelse af dagsværdi . Direktivets artikel 42 a fastsætter, at det 
ikke er tilladt at anvende dagsværdi til måling af kapitalandele i dattervirksomheder eller associerede virk-
somheder .

Det foreslås, at kravet om anvendelse af indre værdi ophæves i årsregnskabsloven, så det fremover bliver 
frivilligt for alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D at anvende indre værdi i årsregn-
skabet .

Det foreslås således, at § 84 ophæves, og at der i stedet indsættes en ny bestemmelse i § 43 a , hvorefter 
det er frivilligt, om virksomheden vil anvende indre værdis metode i årsregnskabet . Fremover vil hovedreg-
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len for indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder derfor 
være indregning og måling til kostpris .

Derimod skal målingen af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet som hovedregel 
ske til indre værdi . Dette er nærmere omtalt i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 41, vedrørende den 
foreslåede ændring af § 119, stk . 1 .

Vælger virksomheden frivilligt at anvende indre værdi i årsregnskabet efter den nye bestemmelse i § 43 a, 
skal virksomheden anvende indre værdi på alle dattervirksomheder eller på alle associerede virksomhe-
der, eller virksomheden skal anvende indre værdi på både alle dattervirksomheder og alle associerede 
virksomheder på samme måde som efter de gældende bestemmelser i § 84, stk . 1, 2 . pkt ., og stk . 2-4, der 
videreføres i § 43 a, stk . 2-5 . Virksomheden kan dog som hidtil undlade at anvende indre værdi på en eller 
flere dattervirksomheder, der er omfattet af § 114, stk. 2, nr. 1-3, eller en eller flere associerede virksom-
heder, hvis de nødvendige oplysninger ikke er kendte, jf . den gældende bestemmelse i § 84, stk . 5, der 
videreføres i § 43 a, stk . 6 .

Om baggrunden for forslaget kan der i øvrigt henvises til afsnit 2 .1 .3 .5 . i de almindelige bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 43 a, stk . 5, 1 . pkt . ændres »regnskabsårets« til: »den samlede« .

§ 43 a, stk . 5, 2 . og 3 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Virksomheden skal i henhold til den gældende bestemmelse i § 43 a, stk . 4, op- eller nedskrive værdien af 
kapitalandelene med dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og eventuelle 
bevægelser i deres regnskabsmæssige indre værdi, der ikke indgår i deres resultat . Det samlede beløb for 
alle dattervirksomheder og associerede virksomheder skal bindes på egenkapitalen . Bindingsbeløbet 
reduceres med udbytte, der modtages fra dattervirksomhederne og de associerede virksomheder .

Bestemmelserne om anvendelse af indre værdis metode bygger på de internationale regnskabsstandar-
der, IFRS . Den i lovens § 43 a, stk . 4, anførte metode svarer til bestemmelserne herom i IAS 28 .

Selvom det ikke fremgår udtrykkeligt af lovteksten, hvorvidt det resultat efter indre værdis metode, som 
indregnes i resultatopgørelsen, skal være før eller efter skat, skal resultatet dog — på samme måde som 
efter IAS 1 — præsenteres således, at resultatet vises efter skat .

Baggrunden for, at resultatet skal vises efter skat, er, at indre værdis metode er en såkaldt én-linjes kon-
solidering . Hvis resultatet vises før skat, ville skatteomkostningen skulle indregnes under skatteposten 
længere nede i resultatopgørelsen . Derved ville dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders 
resultat i stedet blive vist i to poster, hvilket imidlertid ikke er muligt efter loven . Loven hjemler således ikke 
mulighed for, at visse poster fra dattervirksomheden — her skatteomkostningen — kan flyttes til særlige 
poster i modervirksomhedens resultatopgørelse . Det er således ikke muligt at vise dattervirksomhedens 
og den associerede virksomheds skat som en skatteomkostning eller disse virksomheders ekstraordinære 
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poster selvstændigt i modervirksomhedens resultatopgørelse. Disse oplysninger kan dog specificeres i en 
note .

Ved udtrykket ”eventuelle bevægelser i deres regnskabsmæssige indre værdi, der ikke indgår i deres resul-
tat« forstås eksempelvis, at en opskrivning af materielle anlægsaktiver i dattervirksomheden medfører, at 
værdien af kapitalandelene i modervirksomheden skal opskrives .

De foreslåede ændringer af § 43 a, stk . 5, præciserer, at det er en eventuel samlet nettoopskrivning af 
kapitalandelene efter § 43 a, stk . 4, som skal overføres til en særlig reserve, der ikke kan anvendes til 
udbytte eller udlodning . Ændringen medfører, at det nu klart fremgår, at det er den samlede nettoopskriv-
ning — og ikke årets nettoopskrivning — som skal bindes .

Den indre værdis reserve er en nettoreserve, der opgøres samlet på grundlag af alle dattervirksomheders 
og associerede virksomheders resultat, opskrivninger, udbytte m .v . Den indre værdis reserve kan ikke 
indgå med en negativ værdi på egenkapitalen . I den situation indgår den til 0 .

Det vil dog være nødvendigt for virksomhederne internt at holde styr på størrelsen af den negative reserve, 
eftersom den negative værdi først skal udlignes (»forbruges«), inden bindingspligten igen indtræder . 
Dette er en konsekvens af, at reserven er en nettoreserve, og at det er en eventuel samlet nettoopskriv-
ning, der skal bindes .

Årets eventuelle nettonedskrivning af kapitalandelene efter § 43 a, stk . 4, overføres til fradrag i en tidli-
gere indregnet positiv reserve, hvis reserven kan rumme beløbet og efter fradraget for nettonedskrivnin-
gen fortsat er positiv eller nul . Et eventuelt overskydende beløb, der ikke kan indeholdes i reserven, skal 
indregnes i de frie reserver, som dermed reduceres . Reserven for nettoopskrivning efter indre værdis 
metode kan således ikke optages med negativt beløb .

Frasælges en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, skal den del af reserven, som hidrører fra 
den pågældende virksomhed, opløses . En realisation af en underskudsvirksomhed skal dog ikke forøge 
reserven med de tidligere foretagne nedskrivninger . Der er dermed ikke symmetri i behandlingen af salg 
af underskudsog overskudsvirksomheder, eftersom frasalg af en overskudsvirksomhed skal føre til en 
reduktion af nettoopskrivningsreserven, hvorimod frasalg af en underskudsvirksomhed ikke påvirker 
reserven . Denne asymmetri opstår ved, at loven alene taler om opløsning af reserven vedrørende de 
opskrevne kapitalandele, hvorfor en reetablering af en allerede forbrugt reserve ikke er krævet, uanset om 
reserven er forbrugt til dækning af andre dattervirksomheders/associerede virksomheders overskud eller 
til dækning af eget driftsunderskud .

Baggrunden for asymmetrien er, at salg af en underskudsvirksomhed ikke bør medføre yderligere binding . 
Der indregnes ikke yderligere urealiserede gevinster ved salget, hvorfor der heller ikke bør ske yderligere 
binding .

Reserven skal også reduceres med det udbytte, som virksomheden har erhvervet endelig ret til . På samme 
måde skal en gennemført kapitalnedsættelse i datterog associerede virksomheder fragå i reserven .

Hvis udbyttet overstiger reserven, bliver den regnskabsmæssige behandling den samme, som hvis reser-
ven bliver negativ på grund af underskud i datter og de associerede virksomheder . Det vil sige, at det vil 
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være nødvendigt for virksomhederne internt at holde styr på størrelsen af den negative reserve, eftersom 
den negative værdi af underskudsvirksomheder først skal udlignes (»forbruges»), inden bindingspligten 
igen indtræder .

Udgangspunktet er, at dattervirksomheders udbytte for det seneste regnskabsår, som tilfalder modervirk-
somheden, på balancedagen ikke kan indregnes som tilgodehavende i modervirksomhedens balance, 
eftersom der ikke på balancedagen er tale om et aktiv . Dette fremgår også af den internationale regnskabs-
standard IAS 10 . Udgangspunktet er derfor, at værdien af kapitalandelene heller ikke reduceres med 
udbytte, som først deklareres efter balancedagen .

Det er dog tilladt i modervirksomheden at reducere den bundne reserve med det udbytte, der er besluttet 
uddelt fra dattervirksomhederne efter balancedagen, men inden modervirksomhedens generalforsam-
ling . Dette indebærer ikke, at værdien af kapitalandelene nedreguleres som følge af det forventede 
udbytte, eftersom modervirksomheden først opnår ret til udbyttet, når dattervirksomhedens generalfor-
samling beslutter dette, jf . også IAS 10 . Alene egenkapitalens fordeling mellem frie reserver og reserve for 
indre værdi påvirkes, således at indre værdireserven reduceres og de frie reserver bliver større . Derved 
opnår modervirksomheden at kunne indregne det forventede udbytte fra dattervirksomhederne i sine frie 
reserver som kan anvendes til udbytte, og ”samtidighedsprincippet« — uddeling af udbytte på én gang op 
igennem en koncern — er opretholdt . Anvendes samtidighedsprincippet, bør det klart fremgå af noten til 
nettoopskrivningsreserven efter § 43 a .

Det er dog også anerkendt, at det — hvis en modervirksomhed og dens dattervirksomheder afsætter deres 
eget udbytteforslag som en forpligtelse i balancen, jf . § 48 — er tilladt at reducere værdien af kapitalande-
lene i dattervirksomheder med det forventede udbytte fra dattervirksomhederne . Dette vil være nødven-
digt af hensyn til symmetrien mellem indregning af aktiver og forpligtelser . Her vil det forventede udbytte 
både fragå i værdien af kapitalandelene og i det beløb, som skal bindes . Beløbet vil blive indregnet som til-
godehavende udbytte under aktiver og som frie reserver under egenkapitalen .

Modervirksomheden er netop i en situation, hvor den på baggrund af den bestemmende indflydelse kan 
afgøre, hvor stort udbyttet fra dattervirksomheden bliver. Det forventede udbytte skal her klassificeres 
som et tilgodehavende på balancedagen .

Undtagelsen gælder ikke for associerede virksomheder, da virksomheden her først får bekræftet udbyttet 
på generalforsamlingen og ikke selv kan bestemme udbyttets størrelse .

De foreslåede ændringer til § 43 a for virksomheder i regnskabsklasse B gælder tillige for virksomheder i 
regnskabsklasse C og D via henvisningsreglerne i henholdsvis § 78, stk . 1, 4 . pkt ., og § 102, stk . 1, pkt .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 43 a, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., og i § 43 a, stk . 3, 4 . pkt ., indsættes før »dattervirksomheder«: »kapitalinte-
resser,« .
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Lovbemærkninger
§ 43 a indeholder regler vedrørende en virksomheds indregning og måling af kapitalandele i dattervirk-
somheder og associerede virksomheder .

Ifølge § 43 a, stk . 1, 1 . pkt ., kan en virksomhed indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associe-
rede virksomheder til de nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi . Ifølge stk . 1, 2 . pkt ., skal 
en virksomhed, der anvender indre værdis metode, anvende denne metode på alle dattervirksomheder 
eller på alle associerede virksomheder eller på begge kategorier . Der henvises til de nærmere regler om 
indregning til indre værdi, som følger af stk . 2-6 .

Ifølge § 43 a, stk . 3, 4 . pkt ., er der ikke krav om regulering, når en dattervirksomhed optager kapitalan-
dele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi . Den regnskabs-
mæssige indre værdi af dattervirksomhedens kapitalandele kan således lægges til grund ved opgørelsen 
af dattervirksomhedens regnskabsmæssige indre værdi til brug for modervirksomhedens årsregnskab .

Det foreslås at ændre § 43 a, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., og § 43 a, stk . 3, 4 . pkt ., så bestemmelserne også omfat-
ter virksomhedens kapitalinteresser . Kapitalinteresser kan herefter også indregnes og måles til indre 
værdi i henhold til § 43 a, stk . 1, 1 . pkt . Den foreslåede ændring af stk . 1, 2 . pkt ., indebærer, at en virksom-
hed, der benytter muligheden i stk . 1, 1 . pkt ., og indregner kapitalinteresser til indre værdi, skal anvende 
denne metode på alle kapitalinteresser . Endelig medfører ændringen af stk . 3, 4 . pkt ., at den regnskabs-
mæssige indre værdi af en dattervirksomhed, som besidder kapitalinteresser, ikke skal reguleres yderli-
gere, såfremt dattervirksomhedens kapitalinteresser ligeledes indregnes til regnskabsmæssig indre værdi . 
Den regnskabsmæssige indre værdi af dattervirksomhedens kapitalandele i kapitalinteresser kan således 
lægges til grund ved opgørelsen af dattervirksomhedens regnskabsmæssige indre værdi til brug for 
modervirksomhedens årsregnskab . Dette svarer til, hvad der i dag gælder for dattervirksomheders kapi-
talandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder .

Forslaget har sammenhæng med lovforslagets § 1, nr . 76 og 77 om tilpasning af årsregnskabsloven til 
regnskabsdirektivet, for så vidt angår indførelse af »kapitalinteresser« som en ny aktivgruppe samt 
ændring af definitionen af »associerede virksomheder«. Med forslaget udnyttes muligheden i artikel 9, 
stk . 7, litra a, i regnskabsdirektivet, hvorefter medlemslandene kan tillade, at kapitalinteresser indregnes 
til regnskabsmæssig indre værdi .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 43 a, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »begge« til: »alle« .

Lovbemærkninger
Ifølge § 43 a, stk . 1, 2 . pkt ., skal en virksomhed, der benytter muligheden i stk . 1, 1 . pkt ., om indregning 
af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til indre værdi, anvende indre værdi 
på alle dattervirksomheder eller på alle associerede virksomheder eller på begge kategorier af virksomhe-
der i henhold til bestemmelserne i stk . 2-5, jf . dog stk . 6 .

Det foreslås at ændre § 43 a, stk . 1, 2 . pkt ., så en virksomhed, der anvender indre værdis metode ved ind-
regning af kapitalandele i kapitalinteresser, skal anvende metoden for samtlige kapitalinteresser . Det 
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samme gælder efter den gældende bestemmelse, når en virksomhed anvender indre værdis metode ved 
indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor der skal anvendes 
ens regnskabspraksis for måling af kapitalandele i hver kategori .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 43 a, stk . 3, 1 . pkt ., ændres »associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra ejeran-
delen« til: »kapitalinteresser og associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra ejerande-
len og i det omfang, de nødvendige oplysninger er kendte eller tilgængelige« .

Lovbemærkninger
Efter § 43 a, stk. 3, 1. pkt., finder bestemmelserne om koncernregnskaber, herunder bestemmelserne om 
eliminering i §§ 119-121 anvendelse, når virksomheden indregner kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder til disses regnskabsmæssige indre værdi . Dog gælder det, at elimineringer i for-
hold til associerede virksomheder alene sker forholdsmæssigt ud fra ejerandelen .

Det foreslås derfor at ændre stk . 3, 1 . pkt ., så bestemmelsen udover at vedrøre elimineringer i forhold til 
associerede virksomheder også foreslås at omhandle elimineringer i forhold kapitalinteresser, der indreg-
nes til indre værdi . Forslaget er en konsekvens af forslaget i § 1, nr . 14, hvor det foreslås at tillade indreg-
ning af kapitalinteresser til indre værdi .

Forslaget har sammenhæng med lovforslagets § 1, nr . 76 og 77 om tilpasning af årsregnskabsloven til 
regnskabsdirektivet, for så vidt angår indførelse af »kapitalinteresser« som en ny aktivgruppe samt 
ændring af definitionen af »associerede virksomheder«.

Efter regnskabsdirektivets artikel 24, stk . 7, skal de virksomheder, der er omfattet af en konsolidering, i 
det konsoliderede regnskab fremstå, som om der var tale om én virksomhed, hvilket medfører krav om en 
række elimineringer i det konsoliderede regnskab . For så vidt angår associerede virksomheder, der indreg-
nes til indre værdi, skal disse elimineringer i henhold til direktivets artikel 27, stk . 7, alene foretages, i det 
omfang de nødvendige oplysninger hertil er kendte eller tilgængelige .

Har en virksomhed ikke bestemmende indflydelse men dog en betydelig indflydelse, er det vurderingen, 
at virksomheden normalt vil kunne få de ønskede oplysninger . Viser det sig, at virksomheden ikke kan få 
disse oplysninger, er dette netop en indikator på, at der ikke foreligger betydelig indflydelse, og at indre 
værdis metode derfor ikke kan anvendes - og hvis der ikke foreligger betydelig indflydelse, vil der således 
heller ikke være tale om en associeret virksomhed .

Den gældende bestemmelse i stk . 3, 1 . pkt ., hjemler ikke mulighed for at undlade at foretage eliminerin-
ger i tilfælde, hvor de nødvendige oplysninger ikke er kendte eller tilgængelige . Det vil sige, at loven på 
dette punkt er mere restriktiv end regnskabsdirektivet .

Det foreslås at ændre stk . 3, 1 . pkt ., så elimineringer i forhold til kapitalinteresser og associerede virksom-
heder kun skal ske i det omfang, de nødvendige oplysninger er kendte eller tilgængelige .
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For så vidt angår associerede virksomheder, forudsættes det, at virksomheden i langt de fleste tilfælde har 
de nødvendige oplysninger eller har mulighed for at indhente dem, da virksomheden pr. definition udøver 
betydelig indflydelse over den associerede virksomhed. Der kan dog forekomme særlige situationer, hvor 
det ikke er tilfældet . Dette kan f .eks . være tilfældet, hvor lovgivningen i et andet land hindrer videregivelse 
af de nødvendige oplysninger fra den associerede virksomhed, eller hvor en majoritetsejer nægter udleve-
ring af visse detaljerede oplysninger, som er nødvendige for elimineringen .

Det forudsættes også, at virksomheden har anvendt sin betydelige indflydelse i den associerede virksom-
hed til at iværksætte relevante tiltag med henblik på at sikre, at de påkrævede oplysninger udleveres i tide 
til brug for regnskabsaflæggelsen.

Undtagelsen omfatter således eksempelvis ikke den situation, hvor virksomheden ikke har modtaget 
oplysningerne endnu og ikke har foretaget yderligere for at fremskaffe oplysningerne .

Undtagelsen omfatter særlige tilfælde, hvor virksomheden har betydelig indflydelse, men ikke kan mod-
tage de fornødne oplysninger . Denne situation forventes at forekomme yderst sjældent .

For så vidt angår kapitalinteresser kan virksomhedens muligheder for at indhente de nødvendige oplysnin-
ger til brug for elimineringer være yderligere begrænset, da virksomheden ikke har betydelig indflydelse 
på  en  kapitalinteresse.  Det  ovenfor  anførte  vedrørende  associerede  virksomheder  finder  tilsvarende 
anvendelse for kapitalinteresser dog under hensyntagen til virksomhedens grad af indflydelse. Dette vil 
typisk medføre, at undtagelsen vil blive anvendt langt oftere i forhold til kapitalinteresser end i forhold til 
associerede virksomheder .

De internationale regnskabsstandarder, IFRS, indeholder ikke en tilsvarende undtagelse som den foreslå-
ede . Anvendelse af den indre værdis metode er reguleret i den internationale regnskabsstandard IAS 28 . 
Heri forudsættes det, at virksomheden kan få de krævede oplysninger fra den associerede virksomhed . 
Det må dog forudsættes, at der også i forhold til anvendelsen af IFRS kan ske en tilsvarende fravigelse fra 
hovedreglen, som nu foreslås i årsregnskabsloven . En eliminering kan ikke gennemtvinges, når de for-
nødne oplysninger ikke kan indhentes af virksomheden .

IFRS indeholder ikke begrebet ”kapitalinteresse”, hvorfor der ikke i IFRS er fastsat særlige regler for denne 
gruppe af investeringer .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 43 a, stk . 4, 1 . pkt ., indsættes før »dattervirksomhedernes«: »kapitalinteressernes,« .

I § 43 a, stk . 4, 2 . pkt ., ændres »Dattervirksomhedernes« til: »Kapitalinteressernes, dattervirksomheder-
nes« .

Lovbemærkninger
Ifølge § 43 a, stk . 4, 1 . pkt ., skal en virksomhed, op- og nedskrive værdien af kapitalandelene med datter-
virksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og eventuelle bevægelser i deres regnskabs-
mæssige indre værdi, der ikke indgår i resultatet .
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Ifølge § 43 a, stk . 4, 2 . pkt ., skal resultatet og bevægelser i regnskabsmæssig indre værdi, der ikke indgår 
i resultatet for dattervirksomheder og associerede virksomheder, indregnes forholdsmæssigt til de andele, 
der svarer til kapitalandelene .

Det foreslås at ændre § 43 a, stk . 4, 1 . og 2 . pkt ., så bestemmelserne udover kapitalandele i dattervirk-
somheder og associerede virksomheder tillige omfatter kapitalandele i kapitalinteresser .

Forslaget har sammenhæng med lovforslagets § 1, nr . 76 og 77 om tilpasning af årsregnskabsloven til 
regnskabsdirektivet, for så vidt angår indførelse af »kapitalinteresser« som en ny aktivgruppe samt 
ændring af definitionen af »associerede virksomheder« og lovforslagets § 1, nr. 14, hvorefter en virksom-
hed kan indregne kapitalinteresser til indre værdi .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 43 a, stk . 6, 1 . pkt ., indsættes før »associeret virksomhed«: »kapitalinteresse eller en « .

I § 43 a, stk . 6, 4 . pkt ., ændres »en associeret virksomhed efter stk . 4 ske på basis af det seneste årsregn-
skab for« til: »en kapitalinteresse eller en associeret virksomhed efter stk . 4 ske på basis af det seneste 
årsregnskab for kapitalinteressen eller« .

Lovbemærkninger
Vælger en virksomhed at indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter 
indre værdis metode, jf . lovens § 43 a, stk . 1, 1 . pkt ., skal denne metode som udgangspunkt anvendes ved 
indregning af samtlige dattervirksomheder eller samtlige associerede virksomheder .

Som en undtagelse hertil kan en virksomhed dog ifølge § 43 a, stk . 6, 1 . pkt ., undlade at anvende indre 
værdis metode for kapitalandele i en dattervirksomhed, der er omfattet af § 114, stk . 2, nr . 1-3, eller i en 
associeret virksomhed, hvis de nødvendige oplysninger ikke er kendte .

Ifølge § 43 a, stk . 6, 4 . pkt ., kan en regulering for en associeret virksomhed efter stk . 4 ske på basis af det 
seneste årsregnskab for den associerede virksomhed, selvom denne har et regnskabsår, der afviger fra 
virksomhedens .

Det foreslås at ændre § 43 a, stk . 6, 1 . og 4 . pkt ., så bestemmelserne udover at omhandle dattervirksom-
heder og associerede virksomheder tillige omhandler kapitalinteresser . Kapitalinteresser foreslås sidestil-
let med associerede virksomheder i forhold til, hvilke kapitalinteresser virksomheden kan undlade at bruge 
indre værdis metode på og i forhold til muligheden for at anvende regnskaber med forskelligt regnskabsår 
som grundlag for indregningen og målingen .

Forslaget har sammenhæng med lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, om tilpasning af årsregnskabsloven til 
regnskabsdirektivet, for så vidt angår indførelse af »kapitalinteresser« som en ny aktivgruppe samt 
ændring af definitionen af »associerede virksomheder« og lovforslagets § 1, nr. 14, hvorefter en virksom-
hed kan indregne kapitalinteresser til indre værdi .

 



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 237 

Omsætningsaktiver

Gældende bestemmelse
§ 44 . Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaffel-
sen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv .

Stk. 2. Kostprisen for omsætningsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan 
henføres til det pågældende omsætningsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden . Her-
udover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører fremstillings-
perioden, indregnes i kostprisen .

Stk. 3. Distributionsomkostninger må ikke indregnes i kostprisen, jf . stk . 1 og 2 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 44 . Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaffel-
sen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv . Distributionsomkostninger må ikke indgå i kost-
prisen . Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører 
fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 44 om kostprisen for omsætningsaktiver er en pendant til § 40 om anlægsaktiver . Den vide-
refører gældende lovs § 31, stk . 2-4, og implementerer 4 . direktivs artikel 35, stk . 2-4, jf . artikel 39, stk . 2 . 
Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med reglen i forslagets § 36, hvorefter aktiver skal måles til kost-
pris på tidspunktet for indregningen .

Kostprisen for omsætningsaktiver udgøres efter 1 . pkt . af de omkostninger, der er foranlediget af anskaf-
felsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, typisk løn og materialeforbrug . Der henvi-
ses til bemærkningerne til forslagets § 40, der har tilsvarende afgrænsninger .

Virksomheder omfattet af klasse C skal endvidere indregne indirekte produktionsomkostninger i kostpri-
sen, jf . forslagets § 82 .

Forslagets 2 . pkt, bestemmer i lighed med gældende årsregnskabslovs § 31, stk . 3, sidste pkt ., at distribu-
tionsomkostninger ikke må indgå i kostprisen . Distributionsomkostninger omfatter bl .a . omkostninger 
afholdt med henblik på salget, herunder salgsfremmende aktiviteter og ordreoptagelse, samt omkostnin-
ger ved forsendelse af varer til kunder .

I lighed med forslagets § 40, giver 3 . pkt . mulighed for i kostprisen at indregne renter af kapital, der er 
medgået til finansiering af varer — herunder igangværende arbejder for fremmed regning — hvis renterne 
vedrører fremstillingsperioden . IAS 23 tillader dog kun at indregne renter, hvis fremstillingsperioden er 
lang . Muligheden vil derfor nok hovedsageligt blive benyttet for igangværende arbejder for fremmed reg-
ning .

Varebeholdninger kan opskrives til genanskaffelsesværdi, jf . forslagets § 46 .



238 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 44 affattes således:

»§ 44 . Kostprisen for omsætningsaktiver skal indeholde de omkostninger, der er foranlediget af anskaf-
felsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv .

Stk. 2 . Kostprisen for omsætningsaktiver kan desuden indeholde de omkostninger, der indirekte kan 
henføres til det pågældende omsætningsaktiv, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden . Her-
udover kan renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstilling af varer, og som vedrører fremstillings-
perioden, indregnes i kostprisen .

Stk. 3 . Distributionsomkostninger må ikke indregnes i kostprisen, jf . stk . 1 og 2 .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 44 i årsregnskabsloven skal omkostninger, der direkte kan henføres til fremstillin-
gen af et omsætningsaktiv, indregnes i kostprisen .

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan tillige indregne indirekte omkostninger ved frivil-
ligt at opfylde kravet om indregning af indirekte produktionsomkostninger i § 82, som er et krav for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C og D . Det foreslås, at denne valgmulighed for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B skal fremgå direkte af § 44 .

Der foreslås derfor en ny affattelse af § 44, hvor de gældende bestemmelser i § 44 videreføres alene med 
sproglige ændringer i stk . 1, stk . 2, 2 . pkt ., og stk . 3, mens ovennævnte valgmulighed fremgår af stk . 2, 1 . 
pkt .

Forslaget gennemfører artikel 2, nr . 7, i det nye regnskabsdirektiv . Efter denne bestemmelse skal med-
lemsstaterne tillade eller kræve, at indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen for omsæt-
ningsaktiver .

Kostprisen for omsætningsaktiver udgøres i henhold til stk . 1, af de omkostninger, der er foranlediget af 
anskaffelsen, eller som direkte kan henføres til det fremstillede aktiv, typisk løn og materialeforbrug .

Bestemmelsen giver også mulighed for i kostprisen at indregne renter af kapital, der er medgået til finan-
siering af varer — herunder igangværende arbejder for fremmed regning — hvis renterne vedrører fremstil-
lingsperioden .

Det foreslåede stk . 3 bestemmer, at distributionsomkostninger ikke må indregnes i kostprisen . Distributi-
onsomkostninger omfatter bl .a . omkostninger afholdt med henblik på salget, herunder salgsfremmende 
aktiviteter og ordreoptagelse samt omkostninger ved forsendelse af varer til kunder .

Det foreslås, at § 44, stk . 1 og 3, i den nye affattelse af § 44 skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, C og D som hidtil, mens valgmuligheden i stk . 2 alene skal gælde for regnskabsklasse B . 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D har således fortsat pligt til at indregne indirekte produk-
tionsomkostninger i henhold til § 82, som ændret i forslagets § 1, nr . 106 .
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Det foreslås, at bestemmelserne i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, der fastsætter, hvilke bestemmelser i loven 
der gælder for regnskabsklasse C og D, ændres i overensstemmelse hermed . Der henvises til forslagets 
§ 1, nr . 99 og 136 .
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Gældende bestemmelse
§ 45 . Kostprisen for varebeholdninger kan beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser, »først ind-
først ud« (FIFO) metoden eller en anden lignende metode, som afspejler værdien af den fysiske varebe-
holdning på balancedagen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 45 . Kostprisen for varebeholdninger kan beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspriser, »først ind-
først ud« (FIFO) metoden eller en anden lignende metode, som afspejler værdien af den fysiske varebe-
holdning på balancedagen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 45 viderefører i moderniseret form nugældende lovs § 32, stk . 1, der giver praktiske regler 
for målingen af varebeholdningers værdi .

Det gøres her muligt at finde en tilnærmet værdi på de enkelte vareenheder. Optælling af antallet af vare-
enheder skal fortsat ske internt .

Virksomheden kan hér lægge til grund, at varelageret består af de sidst ankomne varer inden for hver vare-
type (FIFO — først-ind-først-ud), eller en blanding af de varer, der er leveret (gennemsnitsmetoden) . Virk-
somheden har mulighed for at vælge en anden lignende opgørelsesmetode . Det er præciseret, at metoden 
i så fald skal afspejle værdien af den fysiske varebeholdning på balancedagen . Det betyder, at et fåtal af 
virksomheder — som også forudsat under gældende lov — kan benytte LIFO-metoden, som forudsætter, at 
de ældste varer hele tiden ligger på lager .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 40, stk . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 46 . Omsætningsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37, 37 a eller 38, skal ned-
skrives til en lavere nettorealisationsværdi .

Stk. 2. Den i stk . 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen 
ikke længere består .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 46 . Varebeholdninger kan opskrives til genanskaffelsesværdi . Andre omsætningsaktiver, som ikke løben-
de reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, kan opskrives til dagsværdi . Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 
2 .-4 . pkt ., og § 41, stk . 3, finder anvendelse .

Stk. 2 . Omsætningsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, skal nedskri-
ves til en lavere nettorealisationsværdi .

Lovbemærkninger
Forslagets § 46 omhandler op- og nedskrivning af varebeholdninger og andre omsætningsaktiver, hvis 
værdien ikke løbende reguleres i henhold til forslagets §§ 37 og 38 . I lighed med forslagets §§ 41 og 42 
er opskrivning en mulighed, medens nedskrivning er krævet . Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs 
artikel 33, stk . 1, litra a, og artikel 39, stk . 1, litra b og d .

Efter stk . 1 er målet for opskrivning af varelageret genanskaffelsesværdien i modsætning til materielle 
anlægsaktiver, hvor opskrivningsmålet er dagsværdi . Baggrunden for denne forskel er 4 . direktiv, der sær-
skilt tillader opskrivning til genanskaffelsesværdi. Genanskaffelsesværdien defineres i bilag 1, D, nr. 3 som 
den pris, der skal betales for at erhverve et tilsvarende aktiv . En mulighed for opskrivning af varebehold-
ninger til salgsværdi ville betyde, at kalkuleret avance for ikke solgte varer kunne indregnes i balancen alle-
rede på det tidspunkt, hvor varerne indgik på lager . Dette er hverken tilladt efter direktivet eller IAS . Mulig-
heden for opskrivning til genanskaffelsesværdi, der i sin tid blev indsat i direktivet, navnlig af hensyn til hol-
landsk regnskabspraksis, findes  i nugældende  lovs § 34, stk. 1. Regnskabsrådet  fandt, at muligheden 
burde opretholdes, uanset at opskrivning af varebeholdninger ikke er i overensstemmelse med IAS 2 .

Opskrivning til genanskaffelsesværdi medfører indregning af en ikke-realiseret værdistigning, bestående 
af forskellen mellem historisk kostpris og genanskaffelsesværdien . Et beløb svarende til denne forskel skal 
indregnes direkte i posten „Reserve for opskrivning“ under egenkapitalen . Værdistigningen må hverken 
direkte eller indirekte påvirke resultatopgørelsen . Den må således ikke indregnes som indtægt hér, jf . for-
slagets § 49, stk . 2, nr . 1, og opgørelse af årets vareforbrug m .v . skal ske på baggrund af ikke-opskrevne 
værdier . Opskrivninger vil således kun påvirke balancen, ved at varebeholdningerne måles til en mere 
aktuel værdi .

Andre omsætningsaktiver, der ikke måles efter §§ 37 og 38, kan også opskrives . Denne opskrivning er fri-
villig og kan ske til dagsværdi. Bindingskravet for opskrivninger i forslagets § 41, stk. 3, finder også anven-
delse ved opskrivninger af omsætningsaktiver . Egne kapitalandele, der indregnes som aktiver, kan ikke 
opskrives, jf . forslagets § 35 .

Efter stk . 2 skal omsætningsaktiver, der ikke måles efter §§ 37 og 38 nedskrives til nettorealisationsværdi . 
Dette gælder også efter IAS 2 og IAS 36 . Nettorealisationsværdien for et aktiv er summen af de fremtidige 
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nettoindbetalinger, som aktivet forventes at indbringe som led i normal drift . Begrebet er bredt anerkendt 
i såvel regnskabsteori som -praksis . Forslagets krav om nedskrivning gælder — i modsætning til mulighe-
den for opskrivning — også for egne kapitalandele, der er indregnet som aktiver .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 46 affattes således:

»§ 46 . Omsætningsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37, 37 a eller 38, skal ned-
skrives til en lavere nettorealisationsværdi .

Stk. 2 . Den i stk . 1 nævnte lavere værdi kan ikke opretholdes, når begrundelsen for nedskrivningen ikke 
længere består .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 46, stk . 1, giver mulighed for, at varebeholdninger kan opskrives til genanskaffel-
sesværdi . Andre omsætningsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, kan 
opskrives til dagsværdi .

Der foreslås en ny affattelse af årsregnskabslovens § 46 .

Det gældende stk . 1 videreføres ikke, da det nye regnskabsdirektiv ikke indeholder mulighed for, at vare-
beholdninger kan opskrives til genanskaffelsesværdi . Andre omsætningsaktiver kan heller ikke opskrives, 
da adgangen til at opskrive i det nye direktivs artikel 7, stk . 1, er begrænset til anlægsaktiver .

Ved at fjerne muligheden for opskrivninger på varebeholdninger og andre omsætningsaktiver foretages 
der endvidere en tilpasning til de internationale regnskabsstandarder IFRS, som ikke giver mulighed for 
opskrivninger på varebeholdninger . De nærmere bestemmelser om varebeholdninger fremgår af IAS 2, 
herunder afsnit 9 i standarden .

Den nye § 46, stk . 1, viderefører det gældende stk . 2, hvorefter omsætningsaktiver, der ikke løbende regu-
leres til dagsværdi, skal nedskrives til en lavere nettorealisationsværdi . Det foreslåede stk . 1 indeholder 
ligesom det gældende stk . 2 henvisning til §§ 37 og 38 . Endvidere indsættes en henvisning til § 37 a, som 
foreslås indsat ved forslagets § 1, nr . 52, og som svarer til indholdet i § 2 i bekendtgørelse nr . 263 af 19 . 
april 2004 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. 
(årsregnskabsloven) .

Nettorealisationsværdien for et aktiv er summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet forven-
tes at indbringe som led i normal drift . Begrebet er bredt anerkendt i såvel regnskabsteori som -praksis .

Nettorealisationsværdien er som udgangspunkt lig med salgsprisen fratrukket de omkostninger, som kan 
henføres til salget .

Det foreslås at indsætte en undtagelse til stk . 1 som et nyt stk . 2 i § 46 . Med forslaget gennemføres det 
nye regnskabsdirektivs artikel 12, stk . 7, som medlemsstaterne er forpligtede til at gennemføre .
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I det foreslåede stk . 2 indsættes en bestemmelse om, at den i stk . 1 nævnte lavere værdi ikke kan opret-
holdes, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består . Det betyder, at hvis f .eks . et varelager 
har været nedskrevet som følge af forventet nedgang i salgspriserne, skal nedskrivningen tilbageføres, 
hvis forventningerne ændres til en højere salgspris . Med forslaget lovfæstes den nuværende praksis på 
området .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 46 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 46 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 46, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til § 46, stk . 2: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3303, vil fortsat være gældende med ovenstående tilføjelser 
og ændringer .
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Hensatte forpligtelser

Gældende bestemmelse
§ 47 . Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i ba-
lance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser . Herunder skal indregnes udskudt skat, garanti-
forpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden . Hensatte forpligtelser til omstrukture-
ring skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering, og processen med at gennemføre 
omstruktureringen er påbegyndt .

Stk. 2. Hensatte forpligtelser, som ikke vedrører indkomstskatter, kan måles til kapitalværdi . 

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 47 . Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balan-
ce og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser . Herunder skal indregnes udskudt skat, garantiforplig-
telser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden .

Stk. 2 . Hensatte forpligtelser kan måles til dagsværdi . Bestemmelserne i § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt ., finder 
anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører kun delvist de gældende regler om hensættelser i gældende lovs § 20, der baseres 
på 4 . direktivs artikel 20 . Begrebet „hensatte forpligtelser“ synes mere sigende end hensættelser, fordi 
det klart indikerer, at de forhold, der kan og skal indregnes som hensatte forpligtelser, skal opfylde defini-
tionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr . 5 . Her fremgår, at forpligtelser er en eksisterende pligt, der er opstået 
som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige øko-
nomiske fordele . En forpligtelse, der eksisterer på balancedagen, kan være opstået i regnskabsåret eller 
tidligere regnskabsår .

I modsætning til gældende lov tillader forslagets stk . 1, 1 . pkt ., ikke indregning af forhold, der ikke opfyl-
der definitionen på  forpligtelser. Et eksempel herpå er udskudt vedligeholdelse af en ejendom. Denne 
stramning sker dels på baggrund af stramningen i de internationale standarder (IAS 37), dels som følge af 
konstateret, overdreven brug af hensættelser i opgangstider til at udjævne resultatet af driften . Den type 
udjævning må ikke indregnes som hensatte forpligtelser . Ønsker virksomheden at markere eventuelle 
fremtidige behov for træk på de økonomiske ressourcer, kan disse klassificeres på egenkapitalen som hen-
læggelse til reserver med sådanne formål .

I lighed med gældende lovs § 20, stk . 3, 1 . pkt ., må hensatte forpligtelser ikke anvendes som en aktivregu-
lerende post . F .eks . må reservationer til forventede tab på tilgodehavender ikke indregnes som en hensat 
forpligtelse, men skal medføre nedskrivning — eller nedregulering — af aktivets værdi, jf . forslagets §§ 37 
og 46, stk . 2 . Bestemmelserne i gældende lovs § 20, stk . 3, er ikke videreført som selvstændige bestem-
melser, da de er overflødige som følge af forslagets præciserede bestemmelser om indregning og måling.

En hensat forpligtelse er en forpligtelse, der er usikker med hensyn til størrelse eller forfaldstid . Dog kræ-
ves under alle omstændigheder en omtrentlig værdi, hvis forpligtelsen skal kunne indregnes . Er såvel for-
faldstid som beløb meget usikkert, er der ofte tale om en eventualforpligtelse . Se forslagets § 64 herom .
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Stk . 1, 2 . pkt ., opregner de typiske hensatte forpligtelser . Her skal navnlig fremhæves udskudt skat, som 
ikke længere er modificeret med en undtagelse som i gældende lovs § 20, stk. 2, 2. pkt. Denne udvikling 
var forudset ved vedtagelsen af ændringen af § 20 ved lov nr . 377 af 22 . maj 1996 (ændringslovens § 1, 
nr . 8) . Forslaget tilsigter herved overensstemmelse med IAS 12, der foreskriver, at udskudt skat indregnes 
og dermed føres som omkostning i resultatopgørelsen . Omvendt forudsættes det, at negativ udskudt skat 
skal kunne indregnes som aktiv, hvis ellers indregningskriterierne er opfyldte . Den særlige regel i gæl-
dende lovs § 50, stk . 1, der fastsætter et oplysningskrav for latente skattebyrder, der ikke kan henregnes 
under udskudt skat, er ikke relevant og videreføres derfor ikke i forslaget . Forslaget tilsigter ingen detail-
regulering på dette område, men overlader det til udfyldning ved standarder . Regnskabsvejledning 14 om 
indkomstskat er egnet til at udfylde lovens regler på dette område indtil videre . I lov om skattefri virksom-
hedsomdannelse § 2 kræves i forvejen, at åbningsbalancen indeholder udskudt skat i overensstemmelse 
med Regnskabsvejledning 14 .

Forslagets omtale af pensionsforpligtelser betyder ikke, at disse skal hensættes af virksomheder i klasse 
B, medmindre der er tale om en forpligtelse, der kan og skal indregnes og måles efter forslagets § 33, 
stk . 2 . Heller ikke på dette område tilsigter forslaget nogen detailregulering, men overlader dette til udfyl-
delse ved regnskabsstandarder. For øjeblikket findes ingen dansk standard på dette område, der endnu 
ikke anses for væsentligt for danske virksomheder på grund af lovkravet om forsikringsmæssig afdækning 
af pensionsforpligtelser . For danske koncerner med dattervirksomheder i udlandet er spørgsmålet dog 
mere relevant, men her kan IAS 19 om medarbejdergoder formentligt inspirere .

Der kan være situationer, hvor forslaget kræver hensættelser, men hvor IAS 37 ikke tillader dette . Det kan 
f .eks . være tilfældet i forbindelse med omstruktureringer, hvor IAS 37 stiller forholdsvist formalistiske krav 
op, hvis virksomheden skal kunne indregne hensatte forpligtelser . Her er forslaget — og direktivet — mere 
fokuseret på substansen i ledelsens beslutninger — og ikke så meget på, om omstruktureringsforslaget er 
offentliggjort på balancedagen . De samme problemer kan opstå i forbindelse med virksomhedssammen-
slutninger, jf . forslagets § 122, stk . 1 .

Stk . 2 er ny . Den tillader virksomhederne at måle hensatte forpligtelser til dagsværdi . Derved kan virksom-
hederne leve op til IAS 37, som i særlige tilfælde kræver måling af hensatte forpligtelser til kapitalværdien . 
Hverken regnskabsvejledning 14 eller IAS 12 om udskudt skat giver mulighed for, at tilbagediskontere 
udskudte skatteforpligtelser . Børsnoterede virksomheder, som skal følge danske regnskabsvejledninger, 
vil derfor på nuværende tidspunkt ikke kunne foretage tilbagediskontering af udskudt skat . IASC har dog 
igangsat et mere generelt projekt, der skal behandle diskonteringsproblematikken . Forslaget er derfor 
fleksibelt på dette område ved ikke at udelukke hensatte forpligtelser fra diskontering.

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 47, stk . 1, indsættes som 3 . pkt .:

»Hensatte forpligtelser til omstrukturering skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukture-
ring, og processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt .«
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Lovbemærkninger
Den gældende § 47, stk. 1, i årsregnskabsloven indeholder en definition af hensatte forpligtelser og et krav 
om, at disse skal indregnes i balancen. En hensat forpligtelse er defineret som en forpligtelse, der er uvis 
med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling .

Hensatte forpligtelser kan blandt andet omfatte garantiforpligtelser, pensionsforpligtelser, forpligtelser til 
oprydning af forurening, omkostninger til omstrukturering og udskudt skat .

§ 47, stk . 1, er allerede i overensstemmelse med direktivets artikel 12, stk . 12, der er en rammebestem-
melse . De konkrete eksempler på hensatte forpligtelser er således udtryk for den danske forståelse af 
direktivets krav . Det vurderes, at forslaget ikke stiller yderligere krav til virksomhederne, end hvad der 
fremgår af direktivet .

§ 47, stk . 1, bygger på de bestemmelser i IFRS, som omhandler hensættelser . Dette er de generelle 
bestemmelser om hensættelser i IAS 37, de særlige bestemmelser om udskudt skat i IAS 12 og bestem-
melserne om pensionsforpligtelser m .v . i IAS 19 .

Den gældende § 47, stk . 1, indeholder en forskel i forhold til IAS 37 med hensyn til, hvornår en forpligtelse 
til omstrukturering skal indregnes i balancen . Årsagen er, at da bestemmelsen blev indført ved lov nr . 448 
af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 
var der en generel opfattelse af, at det dagældende regnskabsdirektiv ikke tillod medlemsstaterne at til-
passe loven til IAS 37 på dette punkt . Opfattelsen er dog ændret sidenhen . Herefter er det muligt for med-
lemsstaterne at tillade virksomhederne at anvende samme praksis som under IFRS .

Det foreslås derfor, at der i § 47, stk . 1, indsættes en ny bestemmelse som 3 . pkt ., der tilpasser bestem-
melsen til IFRS, for så vidt angår, hvornår hensættelser til omstruktureringer skal indregnes .

Det betyder, at forpligtelsen først kan og skal indregnes, når omstruktureringen er besluttet af virksomhe-
dens ledelse, og der er udarbejdet en detaljeret plan herfor . Endvidere er det en forudsætning, at gennem-
førelsen er påbegyndt, eller at virksomheden har oplyst de berørte personer om den overordnede plan . 
Efter den gældende bestemmelse skal forpligtelsen indregnes allerede, når beslutningen er truffet, uanset 
om gennemførelsen er påbegyndt eller ej .

Omstruktureringen anses for påbegyndt, når virksomheden for eksempel har startet nedtagning af anlæg, 
foretaget salg af aktiver eller har offentliggjort en overordnet plan for omstruktureringen . Offentliggørelse 
af en overordnet plan for en omstrukturering udgør udelukkende en forpligtelse til omstrukturering, hvis 
den foretages på en sådan måde og er tilstrækkelig detaljeret til (det vil sige beskriver en overordnet plan), 
at den skaber en berettiget forventning hos andre parter, eksempelvis kunder, leverandører og ansatte 
(eller deres repræsentanter) om, at virksomheden vil foretage omstruktureringen . For at planen kan anses 
for at være en forpligtelse, skal den gennemføres kort tid efter offentliggørelsen .

Den foreslåede ændring bygger på, at der først er tale om en forpligtelse, når gennemførelsen er påbe-
gyndt . Indtil dette er sket, kan ledelsen omkostningsfrit ændre beslutningen, hvorfor der reelt ikke er tale 
om en forpligtelse .
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Dokumentation for, at omstruktureringen er påbegyndt, kan være, at de berørte parter er informeret om 
beslutningen . Der kan eksempelvis være tale om, at medarbejderne er informeret om nedskæringer, og at 
samhandelspartnere er informeret i form af opsigelse af kontrakter .

I forhold til beregningen af skatteforpligtelser, herunder udskudt skat og ikke mindst skatteaktiver, er 
IAS 12 egnet til at udfylde lovens ramme . Der er dog én væsentlig forskel mellem årsregnskabsloven og 
IAS 12 . Forskellen er, at loven ikke hindrer, at der beregnes udskudt skat af goodwill ved omdannelse fra 
enkeltmandsvirksomhed til kapitalselskab, når dette er forudsat i skattelovgivningen, som betingelse for 
en skattefri virksomhedsomdannelse . IAS 12 tillader derimod ikke, at der beregnes udskudt skat af good-
will i denne situation . Dette omtales nærmere i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 31 .

Det foreslås, at ændringen til § 47 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 47 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 47, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 47, stk . 1: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3304-3305 vil fortsat være gældende med ovenstående 
ændringer .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 47, stk . 2, affattes således:

»Stk. 2 . Hensatte forpligtelser, som ikke vedrører indkomstskatter, kan måles til kapitalværdi .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 47, stk . 2, i årsregnskabsloven giver mulighed for at måle hensatte forpligtelser til dags-
værdi .

Årsregnskabslovens § 47 bygger generelt på bestemmelserne i IAS 37 . Bestemmelsen omfatter dog også 
udskudt skat, som i IFRS reguleres i IAS 12 .

Den gældende bestemmelse hindrer ikke, at udskudte skatteforpligtelser måles til dagsværdi .

Dagsværdi er her udtrykt som en kapitalværdi, der findes ved at tilbagediskontere den udskudte skattefor-
pligtelse . Denne mulighed fremgår af loven uanset, at tilbagediskontering var i strid med IAS 12 ved års-
regnskabslovens vedtagelse i 2001 . Årsagen til denne forskel var, at den standardudstedende organisa-
tion IASB i 2001 vurderede, at tilbagediskontering af udskudt skat kunne tillades . Dette projekt ses dog 
ikke videreført, og det anses ikke for sandsynligt, at IASB vil tillade tilbagediskontering af udskudt skat i 
den nærmeste fremtid .
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For at tilnærme bestemmelsen til IFRS foreslås det, at § 47, stk . 2, affattes på ny, således at udskudte skat-
teforpligtelser ikke kan tilbagediskonteres . Disse forpligtelser skal således opgøres til nominel værdi, uan-
set at betalingen kan ligge flere år ude i fremtiden.

Endvidere foreslås det, at andre hensatte forpligtelser kan måles til kapitalværdi og ikke til dagsværdi . 
Dette foreslås for at tilnærme bestemmelsen til IAS 37 . Forslaget vurderes ikke at medføre ændringer af 
betydning, da dagsværdien i praksis må antages at være beregnet som kapitalværdien .

Efter direktivets artikel 12, stk . 12, skal hensættelsen udgøre det bedste skøn over de omkostninger, som 
anses for sandsynlige, eller med hensyn til en forpligtelse det beløb, der kræves til at indfri den pågæl-
dende forpligtelse . Det vurderes, at direktivet kan rumme en tilbagediskontering af forpligtelsen, således 
at den opgøres til nutidsværdi . En tilbagediskontering forudsætter naturligvis, at der i beregningen af den 
fremtidige betaling er taget højde for forventet inflation m.v.

Det foreslås, at den nye affattelse af § 47, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 47 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 47, stk . 2, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Gældende bestemmelse
§ 48 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 48 . Uanset definitionen på forpligtelser, jf . bilag 1, C, nr . 5, kan virksomheden indregne ledelsens for-
slag til udbytte som en forpligtelse under posten »Forslag til udbytte for regnskabsåret« .

Lovbemærkninger
Forslagets § 48 tillader — i overensstemmelse med 4 . direktivs artikel 6 — virksomheden at indregne ledel-
sens forslag til udbytte som en forpligtelse i balancen (fordelingsmetoden) . En indregning af forslaget til 
udbytte stemmer imidlertid ikke overens med definitionen på forpligtelser, eftersom ledelsens forslag ikke 
repræsenterer en forpligtelse på balancedagen . Det understreges da også af, at IAS 10 ikke giver denne 
mulighed. De virksomheder, som ønsker at aflægge årsrapport efter IAS-standarderne, kan derfor vælge 
lovens nye hovedregel, nemlig at undlade indregning af forslag til udbytte . I så fald vises forslaget kun i til-
knytning til resultatopgørelsen og som en særlig post i egenkapitalen, jf . forslagets § 31 .

Baggrunden for alternativet (fordelingsmetoden) er, at denne stemmer overens med en stærkt indarbej-
det dansk praksis, som har udviklet sig gennem de sidste mange år . I 1996 ændredes årsregnskabsloven 
tillige, så anvendelse af fordelingsmetoden blev et krav . Metoden benyttes endnu i nogle af de andre 
EU-lande, men synes på retur som følge af forbudet i IAS 10 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 48 og § 48 ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende § 48 i årsregnskabsloven giver mulighed for, at virksomhederne, uanset definitionen på for-
pligtelser, kan indregne ledelsens forslag til udbytte som en forpligtelse under posten ”Forslag til udbytte 
for regnskabsåret” .

Bestemmelsen blev ved lovens vedtagelse i 2001 medtaget for at kunne bibeholde den tidligere tradition 
for at indregne ”Forslag til udbytte for regnskabsåret” som en forpligtelse .

Bestemmelsen er i strid med den internationale regnskabsstandard IAS 10, afsnit 12, som ikke tillader, at 
forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en forpligtelse i balancen .

§ 48 foreslås ophævet for at tilnærme årsregnskabsloven til IFRS . Det vurderes ikke, at undtagelsen i § 48 
har medført lempelser i forhold til hovedreglen om at indregne forslag til udbytte som en del af egenkapi-
talen .

Forslaget vil ikke medføre en fuld tilpasning til IFRS, men vil dog sikre, at præsentationen af udbytte ikke 
vil medføre forskellig størrelse af egenkapital og forpligtelser under årsregnskabsloven og IFRS .
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Gældende bestemmelse
§ 48 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 48 . Uanset definitionen på forpligtelser, jf . bilag 1, C, nr . 5, kan virksomheden indregne ledelsens for-
slag til udbytte som en forpligtelse under posten »Forslag til udbytte for regnskabsåret« .

Lovbemærkninger
Forslagets § 48 tillader — i overensstemmelse med 4 . direktivs artikel 6 — virksomheden at indregne ledel-
sens forslag til udbytte som en forpligtelse i balancen (fordelingsmetoden) . En indregning af forslaget til 
udbytte stemmer imidlertid ikke overens med definitionen på forpligtelser, eftersom ledelsens forslag ikke 
repræsenterer en forpligtelse på balancedagen . Det understreges da også af, at IAS 10 ikke giver denne 
mulighed. De virksomheder, som ønsker at aflægge årsrapport efter IAS-standarderne, kan derfor vælge 
lovens nye hovedregel, nemlig at undlade indregning af forslag til udbytte . I så fald vises forslaget kun i til-
knytning til resultatopgørelsen og som en særlig post i egenkapitalen, jf . forslagets § 31 .

Baggrunden for alternativet (fordelingsmetoden) er, at denne stemmer overens med en stærkt indarbej-
det dansk praksis, som har udviklet sig gennem de sidste mange år . I 1996 ændredes årsregnskabsloven 
tillige, så anvendelse af fordelingsmetoden blev et krav . Metoden benyttes endnu i nogle af de andre 
EU-lande, men synes på retur som følge af forbudet i IAS 10 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 48 og § 48 ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende § 48 i årsregnskabsloven giver mulighed for, at virksomhederne, uanset definitionen på for-
pligtelser, kan indregne ledelsens forslag til udbytte som en forpligtelse under posten ”Forslag til udbytte 
for regnskabsåret” .

Bestemmelsen blev ved lovens vedtagelse i 2001 medtaget for at kunne bibeholde den tidligere tradition 
for at indregne ”Forslag til udbytte for regnskabsåret” som en forpligtelse .

Bestemmelsen er i strid med den internationale regnskabsstandard IAS 10, afsnit 12, som ikke tillader, at 
forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en forpligtelse i balancen .

§ 48 foreslås ophævet for at tilnærme årsregnskabsloven til IFRS . Det vurderes ikke, at undtagelsen i § 48 
har medført lempelser i forhold til hovedreglen om at indregne forslag til udbytte som en del af egenkapi-
talen .

Forslaget vil ikke medføre en fuld tilpasning til IFRS, men vil dog sikre, at præsentationen af udbytte ikke 
vil medføre forskellig størrelse af egenkapital og forpligtelser under årsregnskabsloven og IFRS .
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Det nye regnskabsdirektivs artikel 9, stk . 6, giver mulighed for, at ”Forslag til udbytte for regnskabsåret” 
kan indregnes som en forpligtelse, men denne mulighed foreslås som nævnt ikke udnyttet i årsregnskabs-
loven . ”Forslag til udbytte for regnskabsåret” skal således fremover altid indregnes som en post under 
egenkapitalen .

§ 48 gælder i dag for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, jf . de gældende bestemmelser 
i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 . Den foreslåede ophævelse af § 48 vil derfor få virkning for alle 
tre regnskabsklasser .
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Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 49 . I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes . Virksomheden kan dog und-
lade at indregne indtægter i takt med arbejdernes udførelse efter produktionsmetoden . Indtægter efter 
§ 37, stk . 1 og 2, § 37 a samt § 38, stk . 1 og 2, anses altid for indtjent . I resultatopgørelsen indregnes li-
geledes
1) resultatandele, der hidrører fra kapitalinteresser, dattervirksomheder henholdsvis associerede virk-

somheder, der måles til indre værdi, jf . § 43 a, som særskilte poster,
2) alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, nedreguleringer og hensættelser af forplig-

telser, og
3) tilbageførsler af beløb, der har været indregnet i resultatopgørelsen som følge af ændret regnskabs-

mæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .
Stk. 2. Beløb, der opstår som følge af nedenstående, må ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal 

indregnes direkte på egenkapitalen:
1) Opskrivning efter § 41, tilbageførsel af en sådan opskrivning og omklassifikation af beløb til hensatte 

forpligtelser, som hidrører fra en sådan opskrivning,
2) indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele,
3) indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden vælger at hen-

føre til at sikre værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller påta-
ge sig, og tilbageførsel af sådanne beløb,

4) forskelsbeløb, der er opstået ved omregning af balanceposter i aktiviteter, der ikke løbende er indreg-
net i virksomhedens pengestrømme, jf . § 39, stk . 2 og forskelsbeløb, der vedrører virksomhedens net-
toinvestering i udenlandske enheder . jf . § 39, stk . 3,

5) ændring af metoder og grundlag for indregning henholdsvis måling samt af den anvendte monetære 
enhed, jf . § 13, stk . 2,

6) tilbageførsel på grund af væsentlige fejl, jf . § 52, stk . 2, og
7) aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørelsen af pensionsforpligtelsen .

Stk. 3. Indtægter og omkostninger, der i henhold til stk . 2, nr . 3 og 4, indregnes direkte på egenkapita-
len, skal indregnes i en dagsværdireserve, som opløses, når de indregnede beløb realiseres eller tilbagefø-
res .

Stk. 4. Indskud, udlodning og uddeling, der sker som led i kapitalfremskaffelse, tilbageførsel af indskudt 
kapital henholdsvis fordeling af overskud til virksomhedsdeltagerne, må ikke indregnes i resultatopgørel-
sen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen .

Stk. 5. Bestemmelsen i stk . 4 finder tilsvarende anvendelse på uddelinger til andre end ejerne, når ud-
delingen sker i henhold til virksomhedens vedtægt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 49 . I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes . Indtægter efter § 37, stk . 1 
og 2, samt § 38, stk . 1 og 2, anses altid for indtjent . I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
1) alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, nedreguleringer og hensættelser af for-

pligtelser, og
2) tilbageførsler af beløb, der har været indregnet i resultatopgørelsen som følge af ændret regnskabs-

mæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .
Stk. 2 . Beløb, der opstår som følge af nedenstående, må ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal 

indregnes direkte på egenkapitalen:
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1)  Opskrivning efter §§ 41 og 46, tilbageførsel af en sådan opskrivning og omklassifikation af beløb til 
hensatte forpligtelser, som hidrører fra en sådan opskrivning,

2) indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele, i det omfang kapitalandelene ikke 
indregnes i balancen,

3) indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden udelukkende 
benytter til at sikre værdien af aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage eller 
påtage sig, og tilbageførsel af sådanne beløb,

4) forskelsbeløb, der er opstået ved omregning af balanceposter i aktiviteter, der ikke løbende er indreg-
net i virksomhedens pengestrømme, jf . § 39, stk . 2,

5) ændring af metoder og grundlag for indregning henholdsvis måling samt af den anvendte monetære 
enhed, jf . § 13, stk . 2, og

6) tilbageførsel på grund af fundamentale fejl, jf . § 52, stk . 2 .
Stk. 3 . Indskud, udlodning og uddeling, der sker som led i kapitalfremskaffelse, tilbageførsel af ind-

skudt kapital henholdsvis fordeling af overskud til virksomhedsdeltagerne, må ikke indregnes i resultatop-
gørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 49, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., implementerer den del af forsigtighedsgrundsætningen, som knytter 
sig til resultatopgørelsen ved at kræve, at der er sket indtjening . Dvs . at ikke alle stigninger i aktivernes 
værdi eller fald i forpligtelserne indregnes som indtægter i resultatopgørelsen, selvom de opfylder den 
brede definition på indtægter i bilag 1, C, nr. 10. Stk. 1, 3. pkt., vedrørende omkostninger m.v. er derimod 
ikke så snæver, hvorfor alle værdifald på aktiver og stigninger i forpligtelser, som medfører fald i egenka-
pitalen, som udgangspunkt skal indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen . Denne asymmetri i ind-
regningen af indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen betyder, at årets resultat bliver beskåret, 
fordi der skal opfyldes en større „bevisbyrde“ ved indregning af indtægter end ved indregning af omkost-
ninger . Som indtjening anses såvel realiserede indtægter som realisable indtægter, hvor forventningen om 
indbetalinger til virksomheden må anses som tilstrækkelig sikker (pålidelig) . Forslaget viderefører tildels 
gældende lovs § 23, men søger i endnu højere grad at favne reglerne om, hvad der skal passere resultat-
opgørelsen og hvad der ikke skal . 4 . direktiv indeholder ingen generel regel om hvad der skal passere resul-
tatopgørelsen, men har som udgangspunkt, at alle bevægelser, hvorom det ikke specielt er bestemt, at de 
skal balanceposteres, skal passere resultatopgørelsen .

Bestemmelsen omhandler også indregning af nettoomsætningen, da dette er en indtægt. Se definitionen 
af nettoomsætningen i bilag 1, C, nr. 11, som i det store hele svarer til gældende lovs § 22. Men i definiti-
onen afspejles Europa-kommissionens fortolkning, som denne er kommet til udtryk i Kommissionens For-
tolkningsmeddelelse af 20. januar 1998. Det sidste led i definitionen, hvorefter „anden skat, der er direkte 
forbundet med salgsbeløbet“ skal fradrages, betyder, at punktafgifter, som er forbundet med det enkelte 
produkt — og dermed ikke salgsbeløbet — skal indgå i nettoomsætningen. Definitionen stemmer derfor ikke 
helt overens med IAS 18 .

Forslaget viderefører gældende ret for indregning og måling af nettoomsætningen . Denne skal således 
normalt indregnes på salgstidspunktet, da dette tidspunkt ofte anses for indtjeningstidspunktet, dvs . det 
tidspunkt, hvor pålideligheden i indregningen er tilstrækkelig stor . Kan nettoomsætningen opgøres pålide-
ligt på et tidligere tidspunkt — jf . IAS 11 og Regnskabsvejledning 6 om produktionsmetoden — kan der ske 
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indregning på dette tidligere tidspunkt . Forslaget rummer således både salgsmetoden og produktionsme-
toden .

Virksomhedens ledelse skal vælge den indtægtsmetode, som bedst viser et retvisende billede . Det bety-
der, at virksomheden normalt vil skulle benytte produktionsmetoden, hvis virksomheden deltager i entre-
priseopgaver eller på anden måde producerer til ordre . Metoden kan dog alene benyttes for de opgaver, 
der opfylder betingelserne i Regnskabsvejledning 6 og IAS 11 om entreprisekontrakter . På dette felt for-
udsættes lovens rammer at skulle udfyldes ved standarder . Regnskabsvejledning 6, der er under revision, 
og som herefter formentligt vil ligge ret tæt op ad IAS 11, vil her være egnet .

Visse indtægter anses altid for indtjent, og skal derfor indregnes i resultatopgørelsen . Det drejer sig efter 
forslagets stk. 1, 2. pkt., om opreguleringer på finansielle aktiver, investeringsaktiver og biologiske akti-
ver, jf . §§ 37 og 38 . Tilsvarende gælder for indtægter ved anvendelse af equity-metoden, jf . forslagets 
§ 84, jf . § 85, for virksomheder i klasse C . Sidstnævnte fremgår dog ikke af § 49, der omhandler virksom-
heder i klasse B . Desuden indregnes ændring af regnskabsmæssigt skøn i resultatopgørelsen, når der er 
tale om tilbageførsel af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen .

Forslagets stk . 2 opregner en række bevægelser, der ikke må indregnes i resultatopgørelsen . Nr . 1 omhand-
ler opskrivninger efter § 41 og § 46, der også efter gældende lovs § 30 henholdsvis § 34 skal indregnes 
direkte på egenkapitalen . Er opskrivningen forbundet med behov for hensættelse af udskudte skatter, skal 
hensættelserne tilsvarende også ske som balancepostering .

Nr . 2 behandler indtægter („gevinst“) og omkostninger („tab“) forbundet med køb og salg af egne kapi-
talandele . Bestemmelsen omfatter kun egne kapitalandele, der ikke indregnes med værdi i balancen . Se 
nærmere herom under forslagets § 35 .

Nr . 3 regulerer som noget nyt udtrykkeligt forhold omkring sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser . I 
sådanne tilfælde er det — i overensstemmelse med IAS 39 — fundet rigtigst ikke at tillade indregning på 
resultatopgørelsen . Det synes også bedst at harmonere med de økonomiske realiteter, eftersom der er 
tale om fremtidige aktiver og forpligtelser, hvis værdistigninger og -fald som følge af definitionerne på akti-
ver og forpligtelser holdes udenfor balancen . Se forslagets § 50 om sikring af eksisterende aktiver og for-
pligtelser .

Nr . 4 omhandler bevægelser som følge af valutakursforskelle, der opstår for nettoinvesteringer i aktivite-
ter, der ikke indgår løbende i virksomhedens pengestrømme, jf . forslagets § 39, stk . 2 .

Nr . 5 omhandler bevægelser som følge af ændring af indregningsmetoder, målegrundlag eller anvendt 
monetær måleenhed . Dette fulgte af reglerne i gældende lov, jf . her dennes § 26 a, stk . 1 . Her sker indreg-
ningen imidlertid på primobalancen .

Nr . 6 omhandler specielt de fundamentale fejl, jf . § 52, stk . 2, der i overensstemmelse med IAS 8, afsnit 
34, jf . afsnit 6, ikke bør indregnes på resultatopgørelsen . På samme måde som i nr . 5 sker indregningen 
her på primobalancen . I alle disse tilfælde skal tilbageførsler ligeledes indregnes direkte på egenkapitalen .

Forslagets stk . 3 omhandler kapitalfremskaffelser, der ikke hidtil har været reguleret i loven, men som 
ifølge god regnskabsskik altid har været ført direkte på egenkapitalen . Dette gælder tilsvarende uddeling 
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og udlodning til virksomhedsdeltagerne . Reglen om indregning direkte på egenkapitalen har bl .a . betyd-
ning for behandlingen af egne aktier m .v . Køb af egne kapitalandele må således ikke indregnes som omkost-
ning i resultatopgørelsen, ligesom salg af egne kapitalandele som udgangspunkt ikke må indregnes som 
indtægt . Hvis egne kapitalandele indregnes som aktiv i balancen og indgår i et selskabs portefølje af vær-
dipapirer, som selskabet har til hensigt at handle med, skal realiserede indtægter („gevinster“) og omkost-
ninger ved handel med kapitalandelene indregnes i resultatopgørelsen . Se dog bemærkningerne til forsla-
gets § 35 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 49, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »§ 38, stk . 1 og 2« til: »§ 38, stk . 1 og 3« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 49, stk . 1, 2 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr . 15, der 
ændrer § 38 . Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 49, stk . 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes . Virksomheden kan dog undlade 
at indregne indtægter i takt med arbejdernes udførelse efter produktionsmetoden . Indtægter efter § 37, 
stk . 1 og 2, samt § 38, stk . 1 og 3, anses altid for indtjent . I resultatopgørelsen indregnes ligeledes
1) resultatandele, der hidrører fra dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder, der måles 

til indre værdi, jf . § 43 a, som særskilte poster,
2) alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger, nedreguleringer og hensættelser af for-

pligtelser, og
3) tilbageførsler af beløb, der har været indregnet i resultatopgørelsen som følge af ændret regnskabs-

mæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 49, stk . 1, 1 . pkt ., skal virksomhederne i resulta-
topgørelsen indregne alle indtægter i takt med, at de indtjenes . Indregningen skal ske efter salgsmetoden, 
det vil sige ud fra leveringskriteriet, eller efter produktionsmetoden i takt med arbejdernes udførelse . Pro-
duktionsmetoden skal anvendes af virksomheder, som udfører kontraktlige entrepriseeller serviceopgaver 
for tredjemand .

Efter salgsmetoden skal salg af varer og tjenesteydelser normalt indregnes i nettoomsætningen på leve-
ringstidspunktet, da dette tidspunkt ofte anses for indtjeningstidspunktet, dvs . det tidspunkt, hvor alle 
væsentlige risici og rettigheder til varen er overført til kunden og indtægten ved salget kan opgøres påli-
deligt . Kan salgsværdien af kontraktligt udførte arbejder for fremmed regning måles pålideligt på et tidli-
gere tidspunkt, kan der ske indregning på dette tidligere tidspunkt efter produktionsmetoden . Virksomhe-
dens ledelse skal vælge den indregningsmetode for indtægter — salgsmetoden eller produktionsmetoden 
— som bedst giver et retvisende billede, jf . § 11 . Dette betyder, at virksomheden sædvanligvis skal benytte 
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produktionsmetoden, hvis virksomheden i henhold til en indgået kontrakt deltager i entrepriseopgaver 
eller på anden måde producerer eller præsterer ydelser til ordreopgaver med en længerevarende produk-
tionsperiode .

Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

4 . direktiv indeholder ikke krav om anvendelse af produktionsmetoden, men tillader den .

Den internationale regnskabsstandard IAS 11, Entreprisekontrakter, indeholder derimod et krav om, at 
arbejder for fremmed regning skal indtægtsføres efter produktionsmetoden, hvis standardens betingelser 
er opfyldt .

Det foreslås, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) fritages for kravet om at 
anvende produktionsmetoden, så dette krav fremover alene gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (stats-
lige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) .

Det foreslås således, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 49, stk . 1, 2 . pkt . , hvor-
efter virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan undlade at anvende produktionsmetoden, og at der 
indsættes en ny bestemmelse i § 83 b (forslagets § 1, nr . 26), der pålægger virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C at anvende produktionsmetoden . Bestemmelsen i § 83 b vil tillige gælde for virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Den foreslåede bestemmelse åbner op for flere valgmuligheder for små virksomheder, så små virksomhe-
der, der opfylder betingelserne, har mulighed for at anvende produktionsmetoden uden at skulle vælge at 
følge de internationale regnskabsstandarder .

Det bemærkes, at i de enkelte tilfælde, hvor en undladelse af at anvende produktionsmetoden måtte føre 
til, at årsrapporten ikke bliver retvisende, vil virksomheden dog fortsat skulle anvende produktionsmeto-
den for at opfylde det generelle krav i årsregnskabsloven om, at årsrapporten skal give et retvisende bil-
lede, jf . § 11, stk . 3 .

Det foreslås endvidere, at den gældende bestemmelse i § 85 flyttes til den nye bestemmelse § 49, stk. 1, 
nr . 1, med en redaktionel ændring . Efter den nye bestemmelse i nr . 1 får virksomheder, der frivilligt væl-
ger at anvende indre værdi efter den foreslåede nye § 43 a i forslagets § 1, nr . 15, pligt til at indregne de 
forholdsmæssige resultatandele som særskilte poster i resultatopgørelsen . Forslaget er en konsekvens af 
forslaget om at flytte § 84 om anvendelse af den indre værdis metode til den nye § 43 a med den ændring, 
at det fremover bliver frivilligt at anvende indre værdi .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
I § 49 indsættes som stk . 4:

»Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på uddelinger til andre end ejerne, når udde-
lingen sker i henhold til virksomhedens vedtægt .«
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Lovbemærkninger
I henhold til årsregnskabslovens § 49, stk . 3, skal uddelinger til en virksomheds ejere indregnes direkte på 
egenkapitalen og påvirker således ikke resultatopgørelsen . Det har ikke fremgået klart af årsregnskabslo-
vens ordlyd, hvorvidt uddelinger fra virksomheder uden ejere skulle betragtes på samme måde som udde-
linger til ejerne, eller om der var tale om en omkostning, som skulle indregnes i resultatopgørelsen .

Problemstillingen er primært relevant i erhvervsdrivende fonde, som i sagens natur ikke har ejere, men 
som samtidig foretager uddelinger af overskuddet til de formål som er specificeret i fondens vedtægt. I 
henhold til Erhvervsstyrelsens mangeårige praksis har disse uddelinger skullet betragtes som en over-
skudsdisponering, og indregnes direkte på egenkapitalen .

Lov om erhvervsdrivende fonde stiller i store træk de samme krav til uddelinger i en erhvervsdrivende 
fond, som der stilles til udbytter m .v . i kapitalselskaber . Derfor er det naturligt, at der også er en paralleli-
tet i den regnskabsmæssige behandling .

Problemstillingen kan også være relevant for andre end erhvervsdrivende fonde, f .eks . en erhvervsdri-
vende forening som i henhold til vedtægter ikke uddeler midler til medlemmerne, men som derimod fore-
tager uddelinger til almenvelgørende formål .

For at sikre klarhed om præsentationen af uddelinger foreslås et nyt stk . 4, som præciserer, at uddelinger 
til andre end virksomhedens ejere skal betragtes som en overskudsdisposition, når dette sker i henhold til 
vedtægt . I forhold til kapitalindskud, typisk af grundkapital, er dette forhold dækket af stk . 3 . Kapitalind-
skud i en erhvervsdrivende fond skal således også indregnes direkte på egenkapitalen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 49, stk . 1, 3 . pkt ., ændres »§ 38, stk . 1 og 3,« til: »§ 38, stk . 1 og 2,« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i § 49, stk . 1, 3 . pkt ., til § 38, stk . 1 og 3, ændres til § 38, stk . 1 og 2 .

Der er alene tale om en konsekvensændring, der indebærer, at det gældende stk . 3 i § 38 videreføres med 
visse ændringer som stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 49, stk . 2, nr . 1, ændres »§§ 41 og 46« til: »§ 41« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 49, stk . 2, nr . 1, til § 46 udgår .

Forslaget er en konsekvens af, at muligheden i § 46, stk . 1, for at opskrive omsætningsaktiver foreslås 
ophævet i forslagets § 1, nr . 68 .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 49, stk . 2, nr . 2, udgår », i det omfang kapitalandelene ikke indregnes i balancen« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 49, stk . 2, nr . 2, i årsregnskabsloven skal indtægter og omkostninger ved køb og salg 
af egne kapitalandele, i det omfang kapitalandele ikke indregnes i balancen, indregnes direkte på egenka-
pitalen .

Det betyder samtidig, at indtægter og omkostninger ved køb og salg af egne kapitalandele skal indregnes 
i resultat op gørelsen, når de egne kapitalandele indregnes i balancen .

Der foreslås en konsekvensændring som følge af, at § 35 i årsregnskabsloven blev ophævet ved lov nr . 516 
af 12. juni 2009 om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 
(Ændringer som følge af selskabsloven) . Ophævelsen af § 35 medførte, at egne kapitalandele ikke længere 
kan indregnes i balancen .

Det foreslås derfor, at § 49, stk . 2, nr . 2, ændres således, at det fremgår klart, at indtægter og omkostnin-
ger ved køb og salg af egne kapitalandele altid skal indregnes direkte på egenkapitalen .

Det foreslås, at ændringen til § 49, stk . 2, nr . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 49 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 49, stk . 2, nr . 2, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 49, stk . 2, nr . 5, ændres »jf . § 13, stk . 2, og« til: »jf . § 13, stk . 2,« .

I § 49, stk . 2, nr . 6, ændres »fundamentale« til: »væsentlige« .

I § 49, stk . 2, nr . 6, ændres »jf . § 52, stk . 2,« til: »jf . § 52, stk . 2, og« .

I § 49, stk . 2, indsættes som nr . 7:

»7) aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørelsen af pensionsforpligtelsen .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 75, foreslås en konsekvensændring i årsregnskabslovens § 49, stk . 2, nr . 5, som følge 
af, at der indsættes et yderligere nummer som nummer 7 i opregningen i stk . 2 .
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I forslagets § 1, nr . 76, foreslås en ændring i § 49, stk . 2, nr . 6, således at ”fundamentale fejl” ændres til 
”væsentlige fejl” .

Efter de gældende regler skal virksomhederne indregne tilbageførsel på grund af fundamentale fejl, jf . 
§ 52, stk . 3, over egenkapitalen . Det betyder, at en korrektion af en fundamental fejl ikke påvirker resulta-
topgørelsen .

Det foreslås, at udtrykket ”fundamentale fejl” i § 52, stk . 2, ændres til ”væsentlige fejl” . I lighed hermed 
foreslås det, at udtrykket ”fundamentale fejl” ændres til ”væsentlige fejl” i § 49, stk . 2, nr . 6 . 

Ændringen af udtrykket ”fundamentale fejl” til ”væsentlige fejl” ændrer ikke ved, at korrektion af disse fejl 
fortsat skal indregnes over egenkapitalen .

Ændringen tilpasser bestemmelsen til de internationale regnskabsstandarder, jf . IAS 8, afsnit 42 . Forhol-
det er ikke reguleret i det nye regnskabsdirektiv .

De hidtil gældende bemærkninger til § 49, stk . 2, nr . 6, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Der foreslås desuden en konsekvensændring i § 49, stk . 2, nr . 6, som følge af, at der indsættes et yderli-
gere nummer som nummer 7 i opregningen i stk . 2 . 

Efter de gældende generelle bestemmelser i § 49, stk . 1, skal aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår 
i opgørelsen af pensionsforpligtelsen, indregnes i resultatopgørelsen . Dette foreslås ændret således, at 
aktuarmæssige gevinster og tab, som indgår i opgørelsen af pensionsforpligtelsen, i stedet skal indregnes 
direkte i egenkapitalen . Det foreslås, at dette krav indsættes som en ny bestemmelse i § 49, stk . 2, nr . 7 .

Ved at indføre dette krav i årsregnskabsloven foretages der en tilpasning til IFRS . Kravet herom i IFRS 
fremgår af IAS 19, afsnit 120 (c), hvorefter reguleringen ikke skal indregnes i resultatopgørelsen, men i 
totalindkomstopgørelsen. Forholdet er ikke specifikt reguleret i det nye regnskabsdirektiv. Det vurderes 
dog, at forslaget ligger indenfor direktivets rammer .

Den foreslåede præsentation af aktuarmæssige gevinster og tab er alene relevant ved såkaldte ydelsesba-
serede pensionsordninger og ikke ved bidragsbaserede ordninger . Da de danske ordninger som altoverve-
jende hovedregel er bidragsbaserede, vil ændringen primært vedrøre de virksomheder, som har aktivite-
ter i udlandet, hvor ydelsesbaserede ordninger er mere udbredte .

Ved en ydelsesbaseret pensionsordning garanterer virksomheden dens medarbejdere en pension . Pensi-
onens størrelse afhænger typisk af tjenestetid og løn på sluttidspunktet . Virksomheden kan f .eks . garan-
tere medarbejderne en pension, som udgør 2/3 af slutlønnen .

Her er det arbejdsgiveren, som har risikoen for medarbejdernes levetid, afkast af opsparede midler m .v . 
De ændringer i størrelsen af pensionsforpligtelsen, som opstår ved ændringer i forventet levetid m .v ., 
omtales ofte som aktuarmæssige gevinster og tab .

Hvis medarbejdernes forventede levetid ændres fra f.eks. 78 år til 79 år, vil dette få betydelig indflydelse 
på virksomhedens forpligtelser .
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Der har været et stort ønske fra virksomhederne om, at aktuarmæssige reguleringer (levetid, forventet 
afkast på investeringsaktiver m .v .) skal kunne foretages direkte i egenkapitalen og således ikke over resul-
tatopgørelsen . Dette svarer til IFRS, som giver mulighed for indregning i anden totalindkomst — tidligere 
direkte i egenkapitalen .

Baggrunden for ønsket er, at aktuarmæssige gevinster og tab ikke anses for at være udtryk for virksom-
hedens kerneforretning .

Det foreslås, at ændringerne til § 49, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, 
C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 49 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49, stk . 1, 3 . pkt ., indsættes efter »§ 37, stk . 1 og 2,«: »§ 37 a« .

Lovbemærkninger
Ifølge § 49, stk . 1, 1 . pkt ., skal alle indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes . I 
§ 49, stk . 1, 2 . pkt ., er fastsat en undtagelse hertil, for så vidt angår virksomheder, der indregner indtæg-
ter efter produktionsmetoden . Ifølge § 49, stk . 1, 3 . pkt ., anses indtægter efter § 37, stk . 1 og 2, samt 
§ 38, stk . 1 og 2, altid for indtjent .

Der foreslås en ændring af § 49, stk . 1, 3 . pkt ., idet der tilføjes en henvisning til § 37 a, som foreslået 
ændret ved lovforslagets § 1, nr . 11 .

Den foreslåede ændring medfører, at også indtægter, der stammer fra løbende regulering til dagsværdi i 
henhold til § 37 a, på samme måde som indtægter, der stammer fra løbende regulering i henhold til § 37, 
stk . 1 og 2, samt § 38, stk . 1 og 2, altid skal anses for indtjent .

For aktiver og forpligtelser, som indregnes og måles efter § 37, stk . 5, regulerer de relevante regnskabs-
standarder, hvilke gevinster og tab der skal indregnes i resultatopgørelsen . Disse gevinster og tab er såle-
des ikke omtalt i § 49 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49, stk . 1, nr . 1, indsættes før »dattervirksomheder«: »kapitalinteresser,« .

Lovbemærkninger
§ 49, stk . 1, fastlægger, hvilke beløb der skal indregnes i resultatopgørelsen . Det fremgår af § 49, stk . 1, 
nr . 1, at resultatandele, der hidrører fra dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder, der 
måles til indre værdi, jf . § 43 a, skal indregnes i resultatopgørelsen som særskilte poster .
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Som følge af indførslen af aktivgruppen »kapitalinteresser«, jf . lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, og mulighe-
den for at disse kan indregnes og måles efter indre værdis metode, jf . § 1, nr . 14, foreslås det, at § 49, stk . 
1, nr . 1, ændres således, at bestemmelsen også omfatter kapitalinteresser .

Forslaget medfører, at en virksomhed i resultatopgørelsen som en særskilt post skal indregne resultatan-
dele, der hidrører fra kapitalinteresser, der måles til indre værdi efter § 43 a .

En virksomhed, der har kapitalandele i både dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalin-
teresser, og som måler alle 3 grupper til indre værdi, skal således præsentere resultatandele fra hver aktiv-
gruppe som særskilte poster i resultatopgørelsen .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49, stk . 2, nr . 3, ændres »udelukkende benytter« til: »vælger at henføre« .

Lovbemærkninger
§ 49 oplister en række indtægter og omkostninger og angiver, om de skal indregnes i resultatopgørelsen 
eller egenkapitalen . Stk . 1 angiver de poster, som skal indgå i resultatopgørelsen, mens stk . 2 anfører 
poster, som skal indgå direkte i egenkapitalen .

§ 49, stk . 2, nr . 3, regulerer forhold vedrørende sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser . I sådanne til-
fælde er det i overensstemmelse med IAS 39 ikke tilladt at indregne de løbende værdireguleringer af sik-
ringsinstrumenter i resultatopgørelsen . Et eksempel herpå er en valutaterminskontrakt, som er indgået 
med henblik på sikring af et fremtidigt salg i fremmed valuta. Valutaterminskontraktens værdi vil fluktuere 
ved ændringer i valutakurser m .v . Kontrakten skal løbende måles til dagsværdi . Løbende værdiregulerin-
ger indregnes direkte i egenkapitalen i stedet for i resultatopgørelsen . Først på det tidspunkt, hvor den sik-
rede begivenhed indtræder, indregnes den akkumulerede gevinst eller det akkumulerede tab i resultatop-
gørelsen .

Det er kun den del af gevinst og tab, som vedrører en effektiv sikring, der skal indregnes i egenkapitalen . 
Den resterende del af gevinster og tab skal indregnes i resultatopgørelsen .

Det har været intentionen, at bestemmelsen skulle være på linje med IAS 39 . IAS 39 lader det dog være op 
til virksomheden, om den vil henføre de konkrete sikringsinstrumenter til regnskabsmæssig sikring eller 
præsentere dem som andre investeringer . Det har ikke været klart, om årsregnskabsloven også gav denne 
fleksibilitet,  eller  om  instrumenter,  som  reelt  blev  anvendt  til  sikring,  også  regnskabsmæssigt  skulle 
behandles som sikringsinstrumenter .

Det foreslås derfor, at § 49, stk . 2, nr . 3, ændres, så det præciseres, at alene værdireguleringer af de 
instrumenter, som virksomheden vælger at henføre til regnskabsmæssig sikring, skal indregnes efter § 49, 
stk . 2, nr . 3 . Værdireguleringer af andre instrumenter følger hovedreglen i § 49, stk . 1, og § 37, stk . 1, og 
skal derved som udgangspunkt indregnes i resultatopgørelsen .

Bestemmelsen implementerer regnskabsdirektivets artikel 8, stk . 8, litra a .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49, stk . 2, nr . 4, indsættes efter »§ 39, stk . 2,«: »samt forskelsbeløb, der vedrører virksomhedens net-
toinvestering i udenlandske enheder, jf . § 39, stk . 3,« .

Lovbemærkninger
Ifølge §§ 49 oplister en række indtægter og omkostninger og angiver, om de skal indregnes i resultatop-
gørelsen eller egenkapitalen . Stk . 1 angiver de poster, som skal indgå i resultatopgørelsen, mens stk . 2 
anfører de poster, som skal indgå direkte i egenkapitalen .

Af den gældende bestemmelse i § 49, stk . 2, nr . 4, fremgår det, at forskelsbeløb, der er opstået ved omreg-
ning af balanceposter i aktiviteter, der ikke løbende er indregnet i virksomhedens pengestrømme, jf . § 39, 
stk . 2, skal indregnes direkte i egenkapitalen .

Ved lovforslagets § 1, nr . 13, foreslås det, at der indsættes et nyt § 39, stk . 3, hvorefter forskelsbeløb som 
opstår efter § 39, stk . 1, ved omregning fra fremmed valuta til årsrapportens monetære enhed, og som 
vedrører en monetær post, som er en del af virksomhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, ind-
regnes direkte på egenkapitalen .

Det foreslås på denne baggrund at ændre § 49, stk . 2, nr . 4, således at forskelsbeløb, der vedrører virk-
somhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, ikke må indregnes i resultatopgørelsen, men skal ind-
regnes direkte i egenkapitalen .

Bestemmelsen implementerer sammen med lovforslagets § 1, nr . 13, hvor der indsættes et nyt stk . 3 i 
§ 39, regnskabsdirektivets artikel 8, stk . 8, litra b .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49 indsættes efter stk . 2 som nyt stykke:

»Stk . 3 . Indtægter og omkostninger, der i henhold til stk . 2, nr . 3 og 4, indregnes direkte på egenkapitalen, 
skal indregnes i en dagsværdireserve, som opløses, når de indregnede beløb realiseres eller tilbageføres .«

Stk . 3 og 4 bliver herefter stk . 4 og 5 .

Lovbemærkninger
Efter lovforslagets § 1, nr . 23, som ændrer § 49, stk . 2, nr . 3, skal indtægter og omkostninger, der hidrø-
rer fra aktiver og forpligtelser, som virksomheden vælger at henføre til at sikre værdien af aktiver og for-
pligtelser, og som virksomheden forventer at modtage eller påtage sig, herunder tilbageførsel af sådanne 
beløb, indregnes direkte i egenkapitalen .

Efter lovforslagets § 1, nr . 24, som ændrer § 49, stk . 2, nr . 4, skal forskelsbeløb, der er opstået ved omreg-
ning af balanceposter i aktiviteter, der ikke løbende er indregnet i virksomhedens pengestrømme, jf . § 39, 
stk . 2, samt forskelsbeløb, der vedrører virksomhedens nettoinvestering i udenlandske enheder, jf . § 39, 
stk . 3, indregnes direkte i egenkapitalen .
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Den foreslåede bestemmelse i stk . 3, fastsætter, på hvilken post under egenkapitalen ovennævnte gevin-
ster og tab skal indregnes, og at det skal ske på en dagsværdireserve . Denne reserve kan være en samlet 
post for alle de indtægter og omkostninger, som skal indregnes i dagsværdireserven . Reserven kan også 
opdeles på flere poster, f.eks. én for valutakursomregning af investering i udenlandske enheder og én for 
regnskabsmæssig sikring . Benævnelsen af posten kan således tilpasses det konkrete indhold, jf . § 23, 
stk . 4, som tillader, at benævnelsen af arabertalsposter i balancen kan tilpasses .

Det er både indtægter og omkostninger, som skal indregnes i dagsværdireserven . Det vil sige, at reserven 
bliver en nettoreserve, og at den kan blive negativ . Formålet med reserven er ikke at vise en selskabsretlig 
binding, det vil sige udbytteregulering, men derimod at vise, hvilken samlet effekt de urealiserede gevin-
ster og tab har på egenkapitalen . Reserven skal opløses, når de derunder opførte beløb realiseres eller til-
bageføres .

Hvis en pengestrømssikring resulterer i indregning af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse, skal 
den akkumulerede gevinst eller tab, der er indregnet i dagsværdireserven, reklassificeres til resultatopgø-
relsen ved realisation .

Hvis en pengestrømssikring derimod resulterer i indregning af et ikke-finansielt aktivt eller en ikke-finan-
siel forpligtelse, skal den akkumulerede gevinst eller tab, der er indregnet i dagsværdireserven, enten 
reklassificeres til resultatopgørelsen i takt med det ikke-finansielle aktiv eller den ikke-finansielle forplig-
telse realiseres eller indregnes i kostprisen eller den regnskabsmæssige værdi på det ikke-finansielle aktiv 
eller forpligtelse (basisjustering) . Den valgte metode er et valg af regnskabspraksis, der skal anvendes 
systematisk og konsekvent for alle lignende transaktioner .

Den regnskabsmæssige behandling af sikringstransaktioner medfører således, at sikringstransaktionen 
ved realisation indregnes i samme regnskabspost som det sikrede .

Hvis kapitalandele i fremmed valuta realiseres, reklassificeres den akkumulerede gevinst eller tab, der er 
indregnet i dagsværdireserven, til resultatopgørelsen .

Sikringstransaktioner kan være foretaget i dattervirksomheder, hvis kapitalandele er indregnet og målt 
efter indre værdis metode i modervirksomhedens årsregnskab . Her skal dattervirksomheden anvende 
bestemmelserne om indregning af værdireguleringen i dagsværdireserven . I modervirksomhedens års-
regnskab indregnes værdireguleringen af sikringsinstrumentet derimod i reserven for nettoopskrivning 
efter indre værdis metode, jf . § 43 a, stk . 5 .

På samme måde indregnes gevinster ved omregning af regnskabsposter fra fremmed valuta til danske kro-
ner i dattervirksomheder, hvis kapitalandele er indregnet og målt efter indre værdis metode i modervirk-
somhedens årsregnskab . Her vil værdireguleringen i modervirksomhedens årsregnskab skulle indregnes i 
reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode, jf . § 43, stk . 5 .

Bestemmelsen implementerer sammen med lovforslagets § 1, nr . 12 og 13 og nr . 23 og 24, regnskabsdi-
rektivets artikel 8, stk . 8 .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 49, stk . 4, der bliver stk . 5, ændres »stk . 3« til: »stk . 4« .

Lovbemærkninger
Forslaget om ændring af § 49, stk . 4, der bliver stk . 5, er en konsekvensændring af lovforslagets § 1, nr . 
25, hvorefter der i lovens § 49 indsættes et nyt stk . 3 . Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr . 25 . Hen-
visningen til stk . 3 i det gældende stk . 4 foreslås derfor ændret til stk . 4 .
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Gældende bestemmelse
§ 50 . Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af 
andre aktiver og forpligtelser, kan uanset forbudet mod modregning i § 13, stk . 1, nr . 8, modregnes med 
indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne .

Stk. 2. Bruttoværdien af de modregnede beløb skal oplyses i noterne .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 50 . Indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt sikret af 
andre aktiver og forpligtelser, kan uanset forbudet mod modregning i § 13, stk . 1, nr . 8, modregnes med 
indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen er ny og betyder, at værdiændringer vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, der 
udelukkende benyttes i sikringsøjemed, i resultatopgørelsen kan modregnes med værdiændringerne på de 
aktiver og forpligtelser, der sikres . I balancen skal bruttoværdierne af aktiverne og forpligtelserne fortsat 
vises hver for sig .

Bestemmelsen kan alene benyttes ved sikring af eksisterende aktiver og forpligtelser . Efter forslagets 
§ 49, stk. 2, nr. 3, må indtægter og omkostninger fra finansielle instrumenter, der sikrer værdien af frem-
tidige aktiver og forpligtelser slet ikke indgå i resultatopgørelsen, men skal indregnes direkte på egenkapi-
talen .

Lovforslaget indeholder udover reglen om dagsværdi ikke yderligere udtrykkelige bestemmelser om deri-
vater . Her overlades det til standarder, der udstedes for at udfylde lovens almindelige regler med detaljer, 
der formentligt i stort omfang vil svare til IAS 32 og 39 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 50 indsættes som stk . 2:

»Stk. 2 . Bruttoværdien af de modregnede beløb skal oplyses i noterne .«

Lovbemærkninger
Hovedreglen i den gældende § 13, stk . 1, nr . 8, i årsregnskabsloven er, at indtægter og omkostninger ikke 
må modregnes i årsregnskabet . Det betyder, at regnskabsposterne skal vises brutto .

Det generelle forbud mod modregning i § 13, stk . 1, nr . 8, foreslås ikke ændret, hvilket skal ses i lyset af, 
at det nye regnskabsdirektiv i artikel 6, stk . 1, litra g, indeholder et generelt forbud mod modregning .

Efter § 50 kan indtægter og omkostninger, der hidrører fra aktiver og forpligtelser, hvis værdi er effektivt 
sikret af andre aktiver og forpligtelser, uanset forbuddet mod modregning i § 13, stk . 1, nr . 8, modregnes 
med indtægter og omkostninger, der hidrører fra sikringsdispositionerne .
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Direktivet giver dog i artikel 6, stk . 2, medlemsstaterne mulighed for i særlige tilfælde at tillade modreg-
ning, hvis det modregnede beløb vises brutto i en note . Den gældende § 50 kan således bibeholdes ved 
udnyttelse af denne mulighed i direktivet .

Direktivets krav medfører dog samtidig, at der skal indsættes en bestemmelse om, at bruttoværdien af de 
modregnede beløb skal oplyses i noterne . Bestemmelsen foreslås indsat i årsregnskabsloven som § 50, 
stk . 2 .

Det foreslås, at § 50, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 50 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .
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Ændring af regnskabspraksis

Gældende bestemmelse
§ 51 . Ændrer virksomheden regnskabspraksis, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, ændres 
i overensstemmelse med den nye praksis ved indregning af effekten af ændringen direkte på egenkapita-
len primo regnskabsåret . Sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye praksis .

Stk. 2. Ændrer virksomheden regnskabspraksis for at kunne opskrive aktiver efter § 41, stk . 1, skal 
der ske indregning direkte på egenkapitalen . Opskrivninger skal behandles efter § 41, stk . 3 . Sammenlig-
ningstal skal ikke tilpasses .

Stk. 3. For virksomheder, som tidligere har aflagt årsrapport efter et andet regelsæt end denne lov, 
kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler, der fraviger stk . 1 og 2, i det omfang det er nødvendigt for at let-
te overgangen til anvendelse af denne lov .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 51 . Ændrer virksomheden metoder for indregning, grundlag for måling eller den anvendte monetære 
enhed, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, ændres i overensstemmelse med de nye meto-
der henholdsvis grundlag ved indregning direkte på egenkapitalen primo . Herunder skal sammenlignings-
tal ændres i overensstemmelse med de nye metoder .

Stk. 2 . Ændrer virksomheden indregningsmetoder for at kunne opskrive aktiver, behandles de heraf 
følgende opskrivninger efter § 41, stk . 3, og indregnes direkte på egenkapitalen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 51, stk . 1, viderefører de gældende regler for behandling af praksisændringer, og implemen-
terer 4 . direktivs artikel 31, stk . 1, litra b, jf . stk . 2 . I forhold til gældende lovs § 26, stk . 1, nr . 2 og § 26 a, 
stk . 1, uddyber forslaget, hvad der forstås ved ændring i regnskabspraksis .

Forslaget definerer dog  ikke  i  alle detaljer, hvad der er ændringer  i  regnskabspraksis, og hvad der er 
ændringer i regnskabsmæssige skøn, jf . forslagets § 52 . Afgrænsningen må derfor udover lovens grund-
lag suppleres udfra dansk og international udvikling på området . Det indebærer bl .a ., at ændringer i 
afskrivningsmetoder fremover betragtes som en ændring i et regnskabsmæssigt skøn og ikke — som tidli-
gere — en ændring af regnskabspraksis .

Det følger af det materielle kontinuitetsprincip, jf . forslagets § 13, stk . 2, at virksomheden som udgangs-
punkt ikke må ændre indregningsmetoder og målegrundlag fra et regnskabsår til det næste . Stk . 1 er der-
for kun relevant i de tilfælde, hvor en ændring er nødvendig for bedre at vise et retvisende billede, eller 
hvor en ændring er krævet ved lov eller standarder .

Bestemmelsen indebærer, at den akkumulerede virkning af ændringerne ved regnskabsårets begyndelse 
indregnes direkte på egenkapitalen, idet primobalancen skal tilpasses . Ifølge gældende lov kan virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse B undlade at indregne ændringen på egenkapitalen og i stedet vælge at 
optage ændringsbeløbet i resultatopgørelsen . Denne undtagelse for små virksomheder videreføres ikke i 
forslaget, da den ikke opfyldte forventningerne om at opnå administrative lettelser og i øvrigt er kritiseret 
for at være ulogisk .
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Når indregningsmetoder eller målegrundlag ændres, skal sammenligningstallene desuden tilpasses til den 
nye praksis for de år, der er medtaget i resultatopgørelsen og balancen. Også de fire års sammenlignings-
tal vedrørende hovedog nøgletal i ledelsesberetningen efter forslagets § 101 i regnskabsklasse D skal til-
passes . Noteoplysninger, hvortil der er krav om sammenligningstal, behandles i forslagets § 24 (regn-
skabsklasse B) .

Stk . 2 præciserer, at en virksomheds ændring af regnskabspraksis til at opskrive aktiver, skal indregnes 
som bunden reserve på egenkapitalen, selvom der kun er tale om en praksisændring . Det skyldes 2 . direk-
tiv, som forbyder, at selskaber uddeler sådanne „opskrivninger“ som udbytte . Opskrivninger — både i for-
bindelse med praksisændringen og efterfølgende — kan ikke føres via resultatopgørelsen, jf . forslagets 
§ 49, stk . 2 . Tilsvarende gælder, hvor virksomhedens praksisændring medfører opregulering til dagsværdi 
i henhold til § 38 . Et beløb svarende til nettoopreguleringen skal i så fald indregnes i den relevante dags-
værdireserve under egenkapitalen .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 51 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . For virksomheder, som tidligere har aflagt årsrapport efter et andet regelsæt end denne lov, 
kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætte regler, der fraviger stk . 1 og 2, i det omfang det er nødven-
digt for at lette overgangen til anvendelse af denne lov .«

Lovbemærkninger
Efter de gældende bestemmelser i årsregnskabslovens § 51, stk . 1 og 2, skal en virksomhed, som tidligere 
har aflagt årsregnskab efter et andet regelsæt end årsregnskabsloven, og som overgår til at aflægge års-
regnskab efter årsregnskabslovens regler, anvende årsregnskabslovens principper for indregning og 
måling m .v ., som om disse principper altid havde været anvendt .

Der vil formentlig være et stigende antal virksomheder, som tidligere har aflagt årsregnskab efter et andet 
regelsæt, og som fremover skal aflægge årsregnskab efter årsregnskabsloven. Dette kan f.eks. være dan-
ske virksomheder, som i en periode har aflagt årsregnskab efter de internationale regnskabsregler, IFRS, 
og som overgår til at anvende årsregnskabslovens regler i stedet . Det kan også være udenlandske virksom-
heder, som benytter muligheden i § 332 i forslaget til selskabsloven til at flytte hjemsted til Danmark. 
Tyske selskaber vil eksempelvis kunne flytte hjemsted til Danmark og vil dermed blive omfattet af årsregn-
skabsloven .

Disse virksomheder kan i en årrække have aflagt årsregnskab efter regler, som afviger væsentligt fra års-
regnskabslovens bestemmelser . Det kan i så fald være meget besværligt, og i visse tilfælde umuligt, for 
disse virksomheder at tilpasse deres årsregnskab til årsregnskabsloven efter bestemmelserne i § 51, stk . 1 
og 2, som forklaret ovenfor. En sådan tilpasning kan kræve, at virksomhederne skal fremfinde opgørelser 
langt tilbage i tid og gennemføre betydelige omvurderinger . Ofte vil en sådan indsats ikke stå mål med 
resultatet .
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Det foreslås derfor, at der i § 51, stk . 3, indsættes hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fast-
sætte særlige overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette de særlige overgangs-
problemer, som opstår, når en virksomhed, som tidligere har aflagt årsregnskab efter et andet regelsæt, 
overgår til at anvende reglerne i årsregnskabsloven . Der kan eksempelvis være tale om overgangsbestem-
melser, der har til formål at mindske de administrative byrder . Bekendtgørelsen vil bl .a . blive udarbejdet 
med udgangspunkt i den internationale regnskabsstandard IFRS 1, som regulerer førstegangsanvendelse 
af de internationale regnskabsstandarder .

Bestemmelsen, som er placeret i regnskabsklasse B (små virksomheder), vil tillige gælde for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og D (statslige aktieselskaber og virk-
somheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØSland) via henvis-
ningsreglerne i henholdsvis § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .

Bestemmelsen vil tillige gælde for udarbejdelse af koncernregnskab via den gældende henvisning i § 119, 
stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 51, stk . 1 og 2, affattes således:

»Ændrer virksomheden regnskabspraksis, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, ændres i 
overensstemmelse med den nye praksis ved indregning af effekten af ændringen direkte på egenkapitalen 
primo regnskabsåret . Sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye praksis .

Stk. 2 . Ændrer virksomheden regnskabspraksis for at kunne opskrive aktiver efter § 41, stk . 1, skal der 
ske indregning direkte på egenkapitalen . Opskrivninger skal behandles efter § 41, stk . 3 . Sammenlignings-
tal skal ikke tilpasses .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 51, stk . 1, i årsregnskabsloven omhandler kravene til virksomheden, hvis den ændrer 
regnskabspraksis i form af metoder for indregning, grundlag for måling eller ændring i den anvendte 
monetære enhed . Effekten af ændringerne i overensstemmelse med den nye praksis skal indregnes direkte 
på egenkapitalen primo regnskabsåret .

Det foreslås, at § 51, stk . 1, affattes på ny, idet der foretages nogle sproglige ændringer for at gøre bestem-
melsen mere klar og i overensstemmelse med den terminologi, som ellers anvendes i loven . Formulerin-
gen ”ændrer virksomheden metoder for indregning, grundlag for måling eller ændring i den anvendte 
monetære enhed” erstattes således af ”ændrer virksomheden regnskabspraksis” .

Forslaget indebærer ingen materiel ændring af bestemmelsen, og der er derfor ingen ændring i den måde, 
hvorpå virksomhederne skal indregne og præsentere effekten af ændringerne i anvendt regnskabsprak-
sis .

Bestemmelsen er en national bestemmelse og følger således ikke af det nye regnskabsdirektiv .
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Forslaget definerer ikke i alle detaljer, hvad der skal anses som ændringer i regnskabspraksis, og hvad der 
skal anses som ændringer i regnskabsmæssige skøn, jf . § 52 . Afgrænsningen må derfor suppleres ud fra 
dansk og international udvikling på området .

Det følger af det materielle kontinuitetsprincip, jf . § 13, stk . 2, som foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 28, 
at virksomheden som udgangspunkt ikke må ændre indregningsmetoder og målegrundlag fra et regn-
skabsår til det næste . Den foreslåede § 51, stk . 1, er derfor kun relevant i de tilfælde, hvor en ændring er 
nødvendig for bedre at vise et retvisende billede, eller hvor en ændring er krævet ved lov eller standarder .

Bestemmelsen indebærer, at den akkumulerede virkning af ændringerne ved regnskabsårets begyndelse 
indregnes direkte på egenkapitalen, idet primobalancen skal tilpasses .

Når indregningsmetoder eller målegrundlag ændres, skal sammenligningstallene desuden tilpasses til den 
nye praksis for de år, der er medtaget i resultatopgørelsen og balancen . Noteoplysninger, hvortil der er 
krav om sammenligningstal, fremgår af § 24, stk . 3 .

Der foreslås endvidere en ny affattelse af § 51, stk . 2 . Heraf fremgår det, at hvis virksomheden ændrer 
regnskabspraksis for at kunne opskrive aktiver efter § 41, stk . 1, der foreslås ændret i forslagets § 1, 
nr . 58, skal de poster i årsregnskabet, der berøres heraf, ændres i overensstemmelse med den nye regn-
skabspraksis, og der skal ske indregning af effekten heraf direkte på egenkapitalen . De opskrivninger, der 
foretages, skal behandles efter § 41, stk . 3, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 60-62 . Sammenlig-
ningstal skal ikke tilpasses .

Med den nye affattelse af stk . 2 foretages der en tilpasning til IFRS, nærmere bestemt IAS 8, afsnit 17, og 
dermed også til de nærmere krav om omvurdering i IAS 16 og IAS 38 . Den nye affattelse af stk . 2 er i over-
ensstemmelse med artikel 7, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv . Direktivet kræver, at opskrivningen skal 
indregnes direkte i egenkapitalen som en reserve .

Det foreslås, at ændringerne til § 51 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 51 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 51, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 51: Folketingstidende 
2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3307, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer .

Ovenstående bemærkninger til § 51, stk . 1 og 2, erstatter de hidtil gældende bemærkninger til § 51, stk . 2 .
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Ændring af regnskabsmæssige skøn og fejl

Gældende bestemmelse
§ 52 . Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabs-
mæssigt skøn, skal indvirkningen af ændringen behandles på tilsvarende måde som det oprindelige skøn . 
Afskrivninger, der er foretaget i tidligere år, kan ikke tilbageføres .

Stk. 2. Indeholder årsregnskabet vedrørende tidligere regnskabsår væsentlige fejl, skal den beløbs-
mæssige effekt af korrektionen indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammenlig-
ningstallene for tidligere år skal tilpasses .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 52 . Ændres beløb, der blev indregnet for et tidligere regnskabsår, som følge af et ændret regnskabs-
mæssigt skøn, skal indvirkningen af ændringen behandles på tilsvarende måde som det oprindelige skøn . 
Afskrivninger, der er foretaget i tidligere år, kan ikke tilbageføres .

Stk. 2 . Var årsrapporten vedrørende tidligere regnskabsår urigtig i en sådan grad, at årsrapporten ikke 
ville have givet et retvisende billede (fundamentale fejl), skal den beløbsmæssige effekt af korrektionen 
indregnes direkte på egenkapitalen primo, og sammenligningstallene for tidligere år skal tilpasses .

Lovbemærkninger
Forslagets § 52, stk . 1, omhandler den regnskabsmæssige behandling af ændringer i regnskabsmæssige 
skøn, og er en præcisering af gældende lovs § 26a, stk . 2 . Stk . 1 omfatter både egentlige fejlskøn og 
ændrede skøn, som følger af nye oplysninger og ændrede vilkår i eller uden for virksomheden . Det er end-
videre forudsat, at også andre typer af mindre betydende fejl kan behandles efter stk . 1 . Behandlingen af 
fundamentale fejl, dvs . fejl, som har betydning for det retvisende billede, skal derimod ske efter stk . 2 . Gæl-
dende lov og 4 . direktiv indeholder ingen regler herom .

Stk . 1 bestemmer, at ændringer — som følge af ændrede skøn — skal behandles på tilsvarende måde som 
det oprindelige skøn . Dette betyder f .eks ., at en tidligere foretaget nedskrivning skal tilbageføres over 
resultatopgørelsen, hvis nedskrivningen efterfølgende skønnes at være ubegrundet . Er et aktiv tidligere 
opskrevet — uden resultatpåvirkning — skal opskrivningen ligeledes tilbageføres uden indvirkning på resul-
tatopgørelsen . Virkningen af et ændret regnskabsmæssigt skøn skal således indregnes i regnskabsåret og 
klassificeres under de poster, som ændringen vedrører. Primobalancen skal ikke ændres.

Ændring i regnskabsmæssige skøn adskiller sig fra ændring i indregningsmetoder og målegrundlag („regn-
skabspraksis“) ved, at ændringen foretages inden for rammerne af den anvendte regnskabspraksis .

Det har i den forbindelse været omdiskuteret, hvorvidt en ændring af beregningsmetode for afskrivninger 
er en praksisændring eller en ændring af regnskabsmæssigt skøn . IAS 8 fastslår, at dette er en ændring i 
regnskabsmæssigt skøn . Ændrer virksomheden afskrivningsmetode, f .eks . fra degressive til lineære 
afskrivninger, eller ændres afskrivningsprocenten, er der altså tale om et ændret regnskabsmæssigt skøn .

Afskrivninger, der er fortaget i tidligere år, må ikke tilbageføres . Derimod skal regnskabsåretsog fremtidige 
års afskrivninger foretages i overensstemmelse med de nye beregningsmetoder og skøn . Effekten af 
sådanne ændrede skøn vil dermed komme til udtryk i afskrivningernes størrelse .
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Stk . 2 omhandler korrektion af „fundamentale fejl“ (eng .: fundamental error) . Fundamentale fejl er meget 
graverende fejl, som medfører, at tidligere perioders årsregnskaber som helhed ikke gav et retvisende bil-
lede . Det kan være fejl ved beregninger af værdier, fejl i brugen af regnskabspraksis, misforståelser af 
fakta m .v .

I overensstemmelse med IAS 8 foreslås, at disse særlige fejl behandles på samme måde som ændringer i 
regnskabspraksis, dvs . som en korrektion af primo egenkapitalen i det regnskabsår, hvor fejlen opdages . 
Korrektion af fundamentale fejl må således ikke påvirke resultatopgørelsens poster, jf . også forslagets 
§ 49, stk . 2 . Sammenligningstallene for tidligere år skal tilpasses når fundamentale fejl korrigeres, således 
at sammenligneligheden reelt opretholdes .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 52, stk . 2, ændres »årsrapporten« to steder til: »årsregnskabet« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 52, stk . 2, er en præcisering af bestemmelsen vedrørende fejl i årsregnska-
bet .

Bestemmelsen gælder også for fejl i koncernregnskabet via henvisningen i § 118, stk . 1, til § 78, der bl .a . 
henviser til § 52 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 52, stk . 2, affattes således:

»Stk . 2 . Indeholder årsregnskabet vedrørende tidligere regnskabsår væsentlige fejl, skal den beløbsmæs-
sige effekt af korrektionen indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammenlignings-
tallene for tidligere år skal tilpasses .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i § 52, stk . 2, i årsregnskabsloven omhandler korrektion af „fundamentale 
fejl“ . Fundamentale fejl er meget graverende fejl, som medfører, at tidligere perioders årsregnskaber som 
helhed ikke gav et retvisende billede . Det kan være fejl ved beregninger af værdier, fejl i brugen af regn-
skabspraksis, misforståelser af fakta m .v .

§ 52, stk . 2, er baseret på den internationale regnskabsstandard IAS 8, således som denne var udformet i 
2001 . Bestemmelsen i IAS 8, afsnit 42, er imidlertid ændret således, at den nu ikke alene omfatter funda-
mentale fejl, men alle væsentlige fejl . Det fremgår af afsnit 12 i Basis for Conclusions til IAS 8, at begrebet 
”fundamentale fejl” blev afskaffet, da det var svært at forstå og dermed svært at lave en klar skillelinje over 
for begrebet ”væsentlige fejl” .

Væsentlige fejl omfatter alle de fejl, som kan påvirke regnskabsbrugerens beslutningstagen . Dette omfat-
ter ikke alene de fejl, som bevirker, at regnskabet ikke giver et retvisende billede, herunder fundamentale 
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fejl, men også andre fejl, som kan medføre ændringer i regnskabsbrugerens beslutningstagen . Det vil sige, 
at fundamentale fejl anses som en delmængde af væsentlige fejl .

Direktivet indeholder ikke bestemmelser om korrektion af fejl i årsregnskaber vedrørende tidligere år .

Det foreslås, at § 52, stk . 2, affattes på ny med henblik på, at bestemmelsen tilpasses IAS 8, afsnit 42 . Kor-
rektion af væsentlige fejl ikke må påvirke resultatopgørelsens poster . Den beløbsmæssige effekt af korrek-
tionen skal indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret, og sammenligningstallene for tidli-
gere år skal tilpasses .

Ændringen vedrører alene reguleringen af, hvilke fejl som er omfattet af bestemmelsen . Der sker således 
ingen ændring i, hvorledes korrektionen af de pågældende fejl skal ske .

Det vurderes, at det vil være nemmere for såvel virksomhederne som regnskabsbrugerne, når der alene 
skal opereres med to typer af fejl: væsentlige fejl og uvæsentlige fejl .

Det foreslås, at den ændrede affattelse af § 52, stk . 2, skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 52 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

Ovenstående bemærkninger erstatter de hidtil gældende bemærkninger til § 52 .

Gældende bestemmelse
§ 52 a . Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen 
og balancen, de vedrører .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 52 indsættes i kapitel 7:

»§ 52 a . Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørel-
sen og balancen, de vedrører .«

Lovbemærkninger
De gældende regler i årsregnskabsloven stiller ikke krav til rækkefølgen af noterne til årsregnskabet . Det 
nye regnskabsdirektivs artikel 15 kræver imidlertid, at noterne præsenteres i den rækkefølge, hvori de 
poster, som noterne ved rører, er præsenteret i resultatopgørelsen og balancen .

Det foreslås derfor, at dette krav gennemføres i en ny bestemmelse som § 52 a i årsregnskabsloven . Af 
bestemmelsen fremgår det således, at noterne til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge 
som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører .

Kravet om rækkefølgen af noterne er ikke til hinder for, at én note kan dække flere poster i resultatopgø-
relse og balance, der naturligt hører sammen . Det gælder eksempelvis en skattenote, der kan relatere sig 
til flere poster i resultatopgørelse og balance. I så fald skal notens nummer fastsættes ud fra, hvor noten 
første gang er relevant, og samme nummer skal anvendes som henvisning i forbindelse med de øvrige 
poster i resultatopgørelse og balance, som noten dækker .

Kravet om rækkefølgen af noterne er heller ikke til hinder for, at noteoplysninger om anvendt regnskabs-
praksis placeres før regnskabsopstillingerne .

Det foreslås, at den nye § 52 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 52 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 52 a . Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen 
og balancen, de vedrører .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 52 indsættes i kapitel 7:

»§ 52 a . Noter til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørel-
sen og balancen, de vedrører .«

Lovbemærkninger
De gældende regler i årsregnskabsloven stiller ikke krav til rækkefølgen af noterne til årsregnskabet . Det 
nye regnskabsdirektivs artikel 15 kræver imidlertid, at noterne præsenteres i den rækkefølge, hvori de 
poster, som noterne ved rører, er præsenteret i resultatopgørelsen og balancen .

Det foreslås derfor, at dette krav gennemføres i en ny bestemmelse som § 52 a i årsregnskabsloven . Af 
bestemmelsen fremgår det således, at noterne til årsregnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge 
som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører .

Kravet om rækkefølgen af noterne er ikke til hinder for, at én note kan dække flere poster i resultatopgø-
relse og balance, der naturligt hører sammen . Det gælder eksempelvis en skattenote, der kan relatere sig 
til flere poster i resultatopgørelse og balance. I så fald skal notens nummer fastsættes ud fra, hvor noten 
første gang er relevant, og samme nummer skal anvendes som henvisning i forbindelse med de øvrige 
poster i resultatopgørelse og balance, som noten dækker .

Kravet om rækkefølgen af noterne er heller ikke til hinder for, at noteoplysninger om anvendt regnskabs-
praksis placeres før regnskabsopstillingerne .

Det foreslås, at den nye § 52 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 52 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Kapitel 8 
Oplysninger

Noteoplysninger 
 

Anvendt regnskabspraksis

Gældende bestemmelse
§ 53 . Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt 
på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning . Endvidere skal det fremgå, hvilken 
regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter . Anføres beløbene i en anden valuta end danske 
kroner eller euro, jf . § 16, 2 . pkt ., skal der gives oplysning om kursen på den anførte valuta pr . balanceda-
gen i forhold til danske kroner og den tilsvarende valutakurs pr . det foregående regnskabsårs balancedag .

Stk. 2. Af redegørelsen skal for de relevante poster i det mindste fremgå:
1) Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, herunder om, hvorvidt renter ind-

regnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivninger samt 
op- og nedreguleringer . Herunder skal nævnes:
a) De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien, når 

aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi, jf . §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag 
af observationer på et aktivt marked . 

b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægsakti-
ver . Afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes .

c) Metoder for indregning og måling af nettoomsætning, uanset om virksomheden undlader at oply-
se nettoomsætningen, jf . § 32 .

2) Metoderne for omregning fra fremmede valutaer til den valgte monetære enhed .
3) Metoderne efter § 50 for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt metoderne for sikring af 

aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage henholdsvis påtage sig .
4) Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved virksomhedssammenslutninger .
5) Andelsvirksomheders behandling af efterbetaling fra og tilbagebetaling til andelshavere .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 53 . Der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt 
på posterne i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning . Endvidere skal det fremgå, hvilken 
regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter .

Stk. 2 . Af redegørelsen skal for de relevante poster i det mindste fremgå:
1) Indregningsmetoderne og målegrundlag for aktiver og forpligtelser, herunder om, hvorvidt renter ind-

regnes i kostprisen, og efter hvilke metoder og grundlag der foretages op-, ned- og afskrivninger samt 
op- og nedreguleringer . Herunder skal nævnes:
a) For finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til kapitalværdi eller amortiseret kostpris, skal for-

udsætningerne for den valgte beregningsmetode oplyses .
b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægsakti-

ver . Overstiger afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver 5 år, skal det oplyses og begrun-
des konkret og fyldestgørende .
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Metoder for indregning og måling af nettoomsætning . Oplyses denne ikke i medfør af § 32, skal udeladel-
sen begrundes .
1) Metoderne for omregning fra fremmede valutaer til den valgte monetære enhed .
2) Metoderne efter § 50 for sikring af værdien af aktiver og forpligtelser samt metoderne for sikring af 

aktiver og forpligtelser, som virksomheden forventer at modtage henholdsvis påtage sig .
3) Hvis forslag til udbytte indregnes som forpligtelse efter § 48 .
4) Andelsvirksomheders behandling af efterbetaling fra og tilbagebetaling til andelshavere .

Lovbemærkninger
Forslagets § 53 præciserer hvilke forhold, der skal fremgå af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis . 
Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 1 .

Efter gældende årsregnskabslovs § 42 skal virksomheden oplyse om anvendte metoder for værdiansæt-
telse og beregning af op-, ned og afskrivninger . Kravet suppleres af yderligere notekrav, som tilsammen 
skal afdække virksomhedens regnskabspraksis . I modsætning til gældende lov stiller forslagets § 17 krav 
om, at anvendt regnskabspraksis beskrives i et samlet afsnit. Langt de fleste virksomheder vælger allerede 
dette i praksis .

Forslagets stk . 1 bestemmer, at der skal redegøres for anvendte indregningsmetoder og målegrundlag 
(værdiansættelse) . Indregningsmetoder er de metoder — eller kriterier — der skal være opfyldt for at en 
begivenhed eller transaktion indregnes (registreres) i balance eller resultatopgørelse . De generelle krite-
rier for indregning af aktiver og forpligtelser fremgår af forslagets § 33, stk . 1 og 2 . Disse skal ikke oply-
ses under anvendt regnskabspraksis, da de under alle omstændigheder forudsættes iagttaget .

Behovet for oplysninger om målegrundlag knytter sig typisk til balancens poster, da det er her værdimå-
lingen på balancetidspunktet kommer til udtryk. Målegrundlagene er defineret i bilag 1, D. Resultatopgø-
relsens  poster  er  langt  hen  ad  vejen  afledte  størrelser  og  specifikationer  af ændringerne  i  balancens 
poster, hvorfor der ikke i samme omfang vil være behov for særskilt angivelse af målegrundlag for posterne 
i resultatopgørelsen .

Redegørelsens omfang må afhænge af den enkelte virksomheds art og omfang, valg af indregningsmeto-
der, målegrundlag m .v . Oplysningerne om regnskabspraksis skal dog i alle tilfælde have et sådant omfang 
og indhold, at regnskabsbruger på en overskuelig måde bibringes den nødvendige information til at kunne 
bedømme årsrapportens udsagn . Det indebærer, at oplysninger om indregningsmetoder og målegrundlag 
skal oplyses for alle relevante poster i balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning . Oplysninger 
om anvendte målegrundlag kan dog gives samlet for flere poster under et, hvis der anvendes ens måle-
grundlag for flere poster eller postgrupper. For ganske uvæsentlige poster og for poster, hvor et bestemt 
målegrundlag uden enhver tvivl er almindeligt forudsat, f .eks . målingen af likvide midler, kan oplysnin-
gerne undlades . Oplysningerne skal være korrekte, dækkende og beskrevet med fornøden præcision, så 
de uden videre kan forstås af regnskabsbruger . De grundlæggende krav om klarhed, overskuelighed og 
væsentlighed, jf . forslagets § 13, stk . 1, nr . 1 og 3, gælder også ved beskrivelsen af regnskabspraksis . Det 
skal endvidere altid fremgå, hvilken regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. Tilvælges 
enkelte regler i en højere regnskabsklasse, skal de tilvalgte regler angives .



276 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Stk. 2 uddyber den generelle bestemmelse i stk. 1, med en række mere specifikke oplysninger, der i det 
mindste skal gives for relevante poster .

Nr . 1 kræver oplysning om, hvorvidt renter er indregnet i kostprisen for anlægs- eller omsætningsaktiver i 
balancen, eller er ført som omkostning i resultatopgørelsen . Foretages der op- eller nedskrivning på akti-
ver eller forpligtelser, skal de benyttede indregningsmetoder og målegrundlag oplyses for de pågældende 
poster . Dvs . at der skal oplyses om, hvilket målegrundlag posterne er opført til i balancen efter den fore-
tagne op- eller nedskrivning, samt hvorvidt op- eller nedskrivningen er indregnet i resultatopgørelsen eller 
balancen . Tilsvarende oplysninger skal gives for poster, der løbende reguleres til dagsværdi eller andet 
målegrundlag . Oplysningerne skal gives for hver aktivtype, dvs . normalt for hver arabertalspost i regn-
skabsskemaerne for balancen .

For finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til beregnet kapitalværdi eller amortiseret kostpris, skal 
der gives oplysninger om den anvendte beregningsmetodes forudsætninger, f .eks . løbetid og diskonte-
ringsfaktor . Oplysningerne skal gives på et hensigtsmæssigt aggregeringsniveau, under hensyntagen til 
væsentlighed og overskuelighed .

For anlægsaktiver, hvorpå der afskrives, skal oplyses om afskrivningsmetoden og om den årlige afskriv-
ningsprocent eller forventet brugstid . Forventes et aktiv at have en restværdi, der ikke indgår i afskriv-
ningsgrundlaget, skal dette endvidere oplyses. Ejer virksomheden f.eks. flere ejendomme med forskellige 
brugstider, bør disse på en overskuelig måde grupperes efter afskrivningsperioder med et ikke alt for stort 
„afskrivningsspænd“, f .eks . 30-40 år, med angivelse af, hvor i spændet den største ejendomsmasse ligger .

I modsætning til, hvad der gælder for materielle anlægsaktiver, kræves der for immaterielle anlægsaktiver, 
at det immaterielle aktivs økonomiske levetid på mere end fem år begrundes konkret og fyldestgørende . 
Det er f .eks . ikke tilstrækkeligt blot at henvise til, at en afskrivningsperiode på mere end 5 år giver et mere 
retvisende billede .

Forslaget indebærer også, at der skal oplyses om anvendt indregningsmetode for indtægter i resultatop-
gørelsen . Det skal herunder fremgå, hvilke metoder virksomheden anvender som grundlag for indregning 
af nettoomsætningen . F .eks . om nettoomsætningen består af indtægter fra faktureret salg af varer, eller 
af salgsværdien af udført arbejde vedrørende entrepriser . Som noget nyt skal der gives en begrundelse, 
såfremt nettoomsætningen ikke oplyses, jf . forslagets § 32 .

Nr . 2 kræver oplysning om den valgte metode for omregning af fremmed valuta til danske kroner eller 
euro . Det indebærer, at der i det mindste skal gives oplysning om, hvorvidt transaktionsdagens kurser eller 
kursen på balancedagen er anvendt ved omregningen . Den regnskabsmæssige behandling af positive og 
negative forskelsbeløb (valutakursgevinster/tab), der fremkommer ved omregningen, skal også oplyses, 
hvis dette har betydning for regnskabsbrugers bedømmelse af regnskabet . Forslaget forudsætter, at 
oplysningskravene om valutaomregning i øvrigt fastsættes i standarder efter §136. For tiden findes Regn-
skabsvejledning 9, der regulerer valutaomregning og som stort set ligger inden for reglerne i IAS 21 .

Nr . 3 kræver oplysning om de metoder, som virksomheden på baggrund af sin fastlagte risikopolitik og – 
profil har anvendt til sikring af værdien af aktiver og forpligtelser mod prisrisici. Sikringen mod prisrisici, 
der omfatter valutakurs-, renteog markedsrisiko, tjener til at eliminere usikkerheder på målingerne af de 
på balancedagen eksisterende aktiver og forpligtelser, der skyldes udefra kommende forhold, som ikke er 
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under virksomhedens kontrol . Der skal endvidere oplyses om de anvendte metoder til sikring af fremtidige 
aktiver og forpligtelser, dvs . aktiver og forpligtelser, der ikke eksisterer på balancedagen, men som virk-
somheden forventer vil opstå i fremtiden som følge af fremtidige transaktioner .

Nr . 4 kræver at det oplyses, hvis virksomheden anvender muligheden i forslagets § 48 om indregning af 
ledelsens forslag til udbytte som en forpligtelse i balancen .

Nr . 5 kræver at andelsvirksomheder redegør for den regnskabsmæssige behandling af efterbetalinger fra 
og tilbagebetalinger til andelshavere . Efterog tilbagebetalinger kan i princippet behandles på to måder, 
afhængig af om betalingerne anses som en overskudsdisponering eller som udskudt endelig afregning . 
Området er hverken reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i regnskabslovgivningen, 
men vil være bestemt i virksomhedens vedtægter eller ved sædvaner . Oplysningerne skal gives for at sikre 
sammenligneligheden mellem forskellige andelsvirksomheders årsrapporter .

Udarbejder virksomheden frivillige beretninger som f .eks . videnregnskab og etisk regnskab, som indgår i 
årsrapporten, skal den anvendte praksis for disse beretninger tillige beskrives, jf . forslagets § 14, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 53, stk . 1, indsættes som 3 . pkt .:

»Anføres beløbene i en anden valuta end danske kroner eller euro, jf . § 16, 2 . pkt ., skal der gives oplysning 
om kursen på den anførte valuta pr . balancedagen i forhold til danske kroner og den tilsvarende valutakurs 
pr . det foregående regnskabsårs balancedag .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 53, stk . 1, er en konsekvens af den foreslåede ændring  
i forslagets § 1, nr . 12, vedrørende § 16, som åbner mulighed for, at virksomhederne — foruden danske 
kroner og euro — kan anføre beløbene i en anden relevant fremmed valuta i årsrapporten . I så fald skal virk-
somheden af hensyn til regnskabsbrugerne oplyse om kursen på den anvendte valuta pr . balancedagen i 
både indeværende og foregående regnskabsår i forhold til danske kroner .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 53, stk . 2, nr . 1, litra c, affattes således:

»c) Metoder for indregning og måling af nettoomsætning, uanset om virksomheden undlader at oplyse 
nettoomsætningen, jf . § 32 .«

Lovbemærkninger
Hvis virksomheden efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 32, stk . 1, undlader at oplyse 
nettoomsætningen, skal virksomheden efter den gældende bestemmelse i § 53, stk . 2, nr . 1, litra c, oplyse 
om begrundelsen herfor .
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Som følge af den foreslåede ændring i forslagets § 1, nr . 13, der ændrer årsregnskabslovens § 32, stk . 1, 
stilles der ikke længere krav om særlige konkurrencemæssige hensyn som begrundelse for at undlade at 
oplyse nettoomsætningen . Det er derfor nødvendigt at ændre § 53, stk . 2, nr . 1, litra c, således, at kravet 
om begrundelse for at undlade at oplyse om nettoomsætningen udgår . Samtidig præciseres det, at meto-
der for indregning og måling af nettoomsætningen fortsat skal oplyses, selvom virksomheden undlader at 
oplyse nettoomsætningen .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 53, stk . 2, nr . 1, indsættes efter litra a som nyt litra:

»b) For investeringsaktiver og biologiske aktiver, der måles til dagsværdi efter § 38, skal forudsætningerne 
for den valgte beregningsmetode oplyses . «

Litra b og c bliver herefter litra c og d .

Lovbemærkninger
Efter årsregnskabslovens § 53 skal årsrapporten indeholde oplysning om de anvendte metoder for målin-
gen (værdiansættelsen) af virksomhedens aktiver og forpligtelser . Bestemmelsen indeholder en række 
eksempler herpå .

I § 53, stk . 2, nr . 1, litra a, er det således anført, at der skal oplyses om forudsætningerne for den valgte 
beregningsmetode for finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til kapitalværdi eller amortiseret kost-
pris .

For at der ikke skal være tvivl om, at der skal gives oplysninger på et tilsvarende niveau for investeringsak-
tiver og biologiske aktiver, der måles til dagsværdi efter § 38, foreslås det, at der indsættes en udtrykke-
lig bestemmelse herom som litra b . Det er nødvendigt med gennemsigtighed med hensyn til grundlaget for 
opgørelsen af op- og nedreguleringer af dagsværdien efter § 38, især fordi der ofte er tale om virksomhe-
dernes egne opgørelser af dagsværdier frem for objektivt konstaterbare markedsværdier . Dette skyldes, 
at der ikke nødvendigvis findes aktive markeder for de pågældende aktivtyper.

De gældende litra b og c bliver herefter litra c og d .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Efter årsregnskabslovens § 53 skal årsrapporten indeholde oplysning om de anvendte metoder for målin-
gen (værdiansættelsen) af virksomhedens aktiver og forpligtelser . Bestemmelsen indeholder en række 
eksempler herpå .

I § 53, stk . 2, nr . 1, litra a, er det således anført, at der skal oplyses om forudsætningerne for den valgte 
beregningsmetode for finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til kapitalværdi eller amortiseret kost-
pris .
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For at der ikke skal være tvivl om, at der skal gives oplysninger på et tilsvarende niveau for investeringsak-
tiver og biologiske aktiver, der måles til dagsværdi efter § 38, foreslås det, at der indsættes en udtrykke-
lig bestemmelse herom som litra b . Det er nødvendigt med gennemsigtighed med hensyn til grundlaget for 
opgørelsen af op- og nedreguleringer af dagsværdien efter § 38, især fordi der ofte er tale om virksomhe-
dernes egne opgørelser af dagsværdier frem for objektivt konstaterbare markedsværdier . Dette skyldes, 
at der ikke nødvendigvis findes aktive markeder for de pågældende aktivtyper.

De gældende litra b og c bliver herefter litra c og d .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 53, stk . 2, nr . 1, litra a-c, ophæves, og i stedet indsættes:

»a) De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien, når akti-
ver eller forpligtelser måles til dagsværdi, jf . §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag af 
observationer på et aktivt marked .

b) Afskrivningsmetode, skøn over restværdi og brugstid i forbindelse med afskrivning af anlægsaktiver . 
Afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes .«

Litra d bliver herefter litra c .

Lovbemærkninger
Efter årsregnskabslovens § 53, stk . 2, nr . 1, litra a og b, skal der gives en række oplysninger om anvendt 
regnskabspraksis for finansielle aktiver, investeringsaktiver og biologiske aktiver, som indregnes til dags-
værdi — herunder kapitalværdi — og amortiseret kostpris efter årsregnskabslovens §§ 37 og 38 .

§ 53, stk. 2, nr. 1, litra a og b, følger ikke af et specifikt direktivkrav, men er en specifikation af det gene-
relle krav om oplysninger om anvendt regnskabspraksis, som følger af lovens § 53, stk . 1 .

Det foreslås, at § 53, stk . 2, nr . 1, litra a og b, ophæves og erstattes med et samlet krav i det foreslåede 
nye litra a om oplysninger om de værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved beregnin-
gen af dagsværdi . Der er navnlig tale om en præcisering af de gældende krav . Dog bortfalder det særlige 
krav om beskrivelse af beregningsmetoden ved anvendelse af amortiseret kostpris . Årsagen til dette er, at 
beregningen af amortiseret kostpris er en almindelig anerkendt metode, hvorfor det er unødvendigt at 
beskrive den i de enkelte årsregnskaber. Fokus flyttes over på beregningen af dagsværdier, hvor der er 
betydeligt større forskelle mellem de forskellige modeller som anvendes .

Oplysningerne skal alene gives, hvor dagsværdien ikke umiddelbart kan aflæses i markedet. Der skal såle-
des f .eks . ikke oplyses nærmere om modeller m .v . for virksomhedens børsnoterede aktier, som er målt til 
børskursen . Oplysningskravet omfatter den situation, hvor målingen er baseret på bestemmelsen i § 37, 
stk . 1, 4 . pkt ., der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 48 . Dette svarer til niveau 3 i IFRS 13 . Oplysningerne 
er f .eks . relevante for investeringsejendomme, som måles til dagsværdi efter årsregnskabslovens § 38, 
der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 53-56 . Målingen vil normalt være baseret på en model, typisk en 
DCF-model (Discounted Cash Flow model) . En DCF-model er en beregningsmodel til tilbagediskontering af 
forventede fremtidige pengestrømme . Hvis en DCF-model anvendes, skal dette fremgå entydigt af beskri-
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velsen af anvendt regnskabspraksis. Det skal også fremgå, om beregningen er baseret på flerårige budget-
ter og en terminalperiode . Endvidere skal andre relevante oplysninger, som konkret skønnes nødvendige 
for regnskabsbrugeren, fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis .

Den internationale regnskabsstandard IFRS 13 indeholder en række specifikke oplysningskrav til virksom-
heder, som måler deres aktiver til dagsværdi . Denne regnskabsstandard kan anvendes som vejledning til, 
hvorledes årsregnskabslovens generelle oplysningskrav kan opfyldes .

Forslaget er en delvis gennemførelse af artikel 16, stk . 1, litra c, nr . i, i det nye regnskabsdirektiv . Den del 
af direktivets krav, som ikke gennemføres i denne bestemmelse, foreslås gennemført ved en ny bestem-
melse i § 58 a . Den nye § 58 a stiller krav om, at der skal gives oplysninger om de forudsætninger, som er 
anvendt i den model, som er beskrevet under anvendt regnskabspraksis .

Efter den gældende § 53, stk . 2, nr . 1, litra c, skal en afskrivningsperiode for immaterielle anlægsaktiver 
på over 5 år begrundes konkret og fyldestgørende . Den gældende bestemmelse gennemførte artikel 37, 
stk . 2, i 4 . direktiv .

Direktivets regel er ændret med det nye regnskabsdirektiv . Nu foreskriver direktivet, at afskrivningsperio-
den for goodwill altid skal begrundes . Det vil sige, at den skal begrundes uanset afskrivningsperiodens 
længde .

Det foreslås derfor, at § 53, stk . 2, nr . 1, litra c, videreføres som det foreslåede nye litra b, således at 1 . pkt . 
videreføres uden ændringer, mens 2 . pkt . fastslår, at afskrivningsperioden for goodwill skal begrundes .

Det nye regnskabsdirektiv indeholder ikke krav om begrundelse for afskrivningsperioden for andre imma-
terielle aktiver end goodwill .

Begrundelsen skal være særligt fyldestgørende, hvis virksomhedens afskrivningsperiode er særlig kort 
eller meget lang i forhold til andre virksomheder i samme branche . Her vil virksomheden skulle begrunde, 
hvorfor netop dens goodwill har en levetid, som afviger fra resten af branchens .

Det gældende litra d i § 53, stk . 2, nr . 1, bliver herefter litra c .

Det foreslås, at ændringerne til § 53, stk . 2, nr . 1, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 53 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 53, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til § 53, stk . 2, Folketingsti-
dende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3308-3310, vil fortsat være gældende med ovenstående 
ændringer og med den ændring, som følger af, at § 53, stk . 2, nr . 4, er foreslået ophævet i forslagets § 1, 
nr . 84 .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 53, stk . 2, nr . 4, affattes således:

»4) Indregningsmetoderne og målegrundlag anvendt ved virksomhedssammenslutninger .«

Lovbemærkninger
Foreslået udbytte for regnskabsåret skal efter de gældende regler i årsregnskabsloven indregnes enten 
som en post under egenkapitalen, eller som en forpligtelse i balancen . Det foreslås i forslagets § 1, nr . 71, 
at ophæve muligheden i lovens § 48 for at indregne foreslået udbytte for regnskabsåret som en forplig-
telse i balancen .

Der vil således fremover alene være én mulig regnskabsmæssig behandling af det foreslåede udbytte . Kra-
vet i §, 53, stk . 2, nr . 4, om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for foreslået udbytte vil derfor være 
overflødigt og foreslås ophævet ved den foreslåede nye affattelse af bestemmelsen.

Det foreslås samtidig, at der i stedet indsættes en ny bestemmelse i § 53, stk . 2, nr . 4, hvor det præcise-
res, at anvendt regnskabspraksis skal indeholde en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for virksom-
hedssammenslutninger . Baggrunden er, at den metode, som er anvendt ved indregning og måling af virk-
somhedssammenslutningen, kan have betydelig indflydelse på regnskabets tal.

Dette er særligt aktuelt, hvis der er tale om sammenslutninger af virksomheder underlagt samme kontrol . 
Årsagen til, at det er særlig relevant i disse tilfælde, er, at der kan vælges mellem to forskellige metoder, 
overtagelsesmetoden og sammenlægningsmetoden, jf . årsregnskabslovens § 121 . Da overtagelsesmeto-
den f .eks . indebærer omvurdering af alle aktiver og forpligtelser til dagsværdi, mens sammenlægningsme-
toden ikke medfører omvurderinger, vil de to metoder ofte medføre væsentligt forskellige resultater .

Det vil ikke være tilstrækkeligt at anføre, hvilken overordnet metode — sammenlægningsmetoden eller 
overtagelsesmetoden — som er anvendt . For overtagelsesmetoden vil det skulle beskrives, hvorledes 
metoden er anvendt, f .eks . hvordan aktiver og forpligtelser er omvurderet til dagsværdi, herunder de 
anvendte forudsætninger .

Hvis sammenlægningsmetoden anvendes, vil det f .eks . skulle oplyses, om sammenlægningen anses for 
gennemført pr . den faktiske sammenlægningsdato, eller om den anses for gennemført ved regnskabsårets 
start med tilpasning af sammenligningstal, jf . den foreslåede nye bestemmelse i § 123, stk . 2, der foreslås 
indført med den nye affattelse af § 123 i forslagets § 1, nr . 156 .

Oplysningskravet er blevet aktuelt, fordi der efter den foreslåede nye bestemmelse, som i forslagets § 1, 
nr . 47, foreslås indsat i årsregnskabsloven som § 36, stk . 2, skal anvendes de samme regler ved overta-
gelse af en bestående virksomhed som ved en koncernetablering . Et udvidet oplysningskrav ved kon-
cernetableringer fremgår af den gældende § 125, stk . 3, nr . 2 .

Det er alene et krav at medtage afsnittet i anvendt regnskabspraksis, hvis der har været gennemført 
væsentlige virksomhedssammenslutninger i løbet af regnskabsåret eller sammenligningsåret .

Ovenstående bemærkninger erstatter de hidtil gældende bemærkninger til § 53, stk . 2, nr . 4 .
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Gældende bestemmelse
§ 54 . Ændres regnskabsmæssige skøn, jf . § 52, skal de ændrede skøn forklares, ligesom den beløbsmæs-
sige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet så vidt muligt skal oplyses . Tilsva-
rende gælder, hvis indregning og måling af aktiver og forpligtelser ændres som følge af væsentlige fejl .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 54 . Ændres regnskabsmæssige skøn, jf . § 52, skal de ændrede skøn forklares, ligesom den beløbsmæs-
sige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet så vidt muligt skal oplyses . Tilsva-
rende gælder, hvis indregning og måling af aktiver og forpligtelser ændres som følge af fejl, herunder fun-
damentale fejl .

Lovbemærkninger
Forslagets § 54 viderefører og supplerer oplysningskravet i gældende lovs § 26a, stk . 2 . Ved udarbejdel-
sen af årsregnskabet må ledelsen ofte foretage en række regnskabsmæssige skøn, f .eks . med hensyn til 
anlægsaktivers forventede brugstid, afskrivningsmetode og restværdi . Sker der ændringer i de af ledelsen 
tidligere foretagne regnskabsmæssige skøn, som har indvirkning på årsregnskabets udvisende, skal de 
ændrede skøn forklares på en klar og tydelig måde . Der skal endvidere gives oplysninger om den beløbs-
mæssige indvirkning på aktiver, passiver, den finansielle stilling og resultatet. Tilsvarende oplysninger skal 
gives, hvis årsregnskabet indeholder rettelser af beløbsfejl hidrørende fra tidligere perioder .

Ændring i regnskabsmæssige skøn og rettelse af fejl kræver — i modsætning til ændring i anvendt regn-
skabspraksis — ikke en konkret og fyldestgørende begrundelse . Der kræves blot en forklaring, således at 
det for regnskabsbruger tydeligt fremgår, hvori ændringen henholdsvis fejlrettelsen består, samt hvorle-
des regnskabets elementer beløbsmæssigt påvirkes heraf . Om den regnskabsmæssige behandling af disse 
ændringer henvises til forslagets §§ 49 og 52 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 54, 2 . pkt ., ændres »fejl, herunder fundamentale fejl« til: »væsentlige fejl« .

Lovbemærkninger
Der foreslås en konsekvensændring i årsregnskabslovens § 54, 2 . pkt ., som følge af den foreslåede 
ændring i § 52, stk . 2, hvori formuleringen fejl, herunder fundamentale fejl, ændres til væsentlige fejl .

Det foreslås, at ændringen til § 54 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 54 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmel-
ser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 54, 2 . pkt ., jf . specielle bemærkninger til § 54, 2 . pkt .: Folketings-
tidende 2000-01 A, L 138 som fremsat, side 3310, vil fortsat være gældende med ovenstående ændrin-
ger .

Gældende bestemmelse
§ 55 . Er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret i løbet af regnskabsåret, skal der gives 
oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år for år . Oplysningerne kan dog undlades, 
hvis sammenligningstallene for balancen og resultatopgørelsen tilpasses de i regnskabsåret skete ændrin-
ger .

Stk. 2. Kan beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke sammenlignes, eller er beløbene tilpas-
set, skal den manglende sammenlignelighed henholdsvis den foretagne tilpasning anføres samt begrun-
des konkret og fyldestgørende .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 55 . Er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret i løbet af regnskabsåret, skal der gives 
oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år for år . Oplysningerne kan dog undlades, 
hvis sammenligningstallene for balancen og resultatopgørelsen tilpasses de i regnskabsåret skete ændrin-
ger .

Stk. 2 . Kan beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke sammenlignes, eller er beløbene tilpas-
set, skal den manglende sammenlignelighed henholdsvis den foretagne tilpasning anføres samt begrun-
des konkret og fyldestgørende .

Lovbemærkninger
Forslagets § 55, stk . 1, kræver oplysninger, hvis virksomhedens aktiviteter er ændret i løbet af regnskabs-
året, og disse ændringer indebærer, at periodernes regnskabstal ikke kan sammenlignes . Oplysninger 
efter stk . 1 kræves ikke, hvis virksomheden vælger at tilpasse sammenligningstallene, jf . forslagets § 24, 
men der skal i så fald gives oplysninger efter stk . 2 . Baggrunden for ikke at kræve ubetinget tilpasning af 
sammenligningstallene er, at der ikke er tale om skift i regnskabspraksis men ændringer i faktiske forhold, 
som ikke altid kan skæres til, så regnskabstallene kan sammenlignes fra periode til periode . Regnskabsrå-
det har tilsluttet sig dette .

Stk . 2 kræver oplysninger om sammenlignelighed generelt og vedrører således ikke alene ændringer i akti-
viteter . Bestemmelsen viderefører gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 3, stk . 1, 3 . pkt ., og imple-
menterer 4 . direktivs artikel 4, stk . 4, 3 . pkt .

Efter forslagets § 24, skal sammenligningstal tilpasses, hvis de ikke er direkte sammenlignelige med årets 
beløb . Den foretagne tilpasning skal efter stk . 2 anføres og begrundes . Er der ikke foretaget tilpasning af 
tallene, skal den manglende sammenlignelighed tilsvarende anføres og begrundes .
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Gældende bestemmelse
§ 55 . Er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret i løbet af regnskabsåret, skal der gives 
oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år for år . Oplysningerne kan dog undlades, 
hvis sammenligningstallene for balancen og resultatopgørelsen tilpasses de i regnskabsåret skete ændrin-
ger .

Stk. 2. Kan beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke sammenlignes, eller er beløbene tilpas-
set, skal den manglende sammenlignelighed henholdsvis den foretagne tilpasning anføres samt begrun-
des konkret og fyldestgørende .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 55 . Er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret i løbet af regnskabsåret, skal der gives 
oplysninger, der muliggør en sammenligning af virksomheden år for år . Oplysningerne kan dog undlades, 
hvis sammenligningstallene for balancen og resultatopgørelsen tilpasses de i regnskabsåret skete ændrin-
ger .

Stk. 2 . Kan beløb for regnskabsåret og det foregående år ikke sammenlignes, eller er beløbene tilpas-
set, skal den manglende sammenlignelighed henholdsvis den foretagne tilpasning anføres samt begrun-
des konkret og fyldestgørende .

Lovbemærkninger
Forslagets § 55, stk . 1, kræver oplysninger, hvis virksomhedens aktiviteter er ændret i løbet af regnskabs-
året, og disse ændringer indebærer, at periodernes regnskabstal ikke kan sammenlignes . Oplysninger 
efter stk . 1 kræves ikke, hvis virksomheden vælger at tilpasse sammenligningstallene, jf . forslagets § 24, 
men der skal i så fald gives oplysninger efter stk . 2 . Baggrunden for ikke at kræve ubetinget tilpasning af 
sammenligningstallene er, at der ikke er tale om skift i regnskabspraksis men ændringer i faktiske forhold, 
som ikke altid kan skæres til, så regnskabstallene kan sammenlignes fra periode til periode . Regnskabsrå-
det har tilsluttet sig dette .

Stk . 2 kræver oplysninger om sammenlignelighed generelt og vedrører således ikke alene ændringer i akti-
viteter . Bestemmelsen viderefører gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 3, stk . 1, 3 . pkt ., og imple-
menterer 4 . direktivs artikel 4, stk . 4, 3 . pkt .

Efter forslagets § 24, skal sammenligningstal tilpasses, hvis de ikke er direkte sammenlignelige med årets 
beløb . Den foretagne tilpasning skal efter stk . 2 anføres og begrundes . Er der ikke foretaget tilpasning af 
tallene, skal den manglende sammenlignelighed tilsvarende anføres og begrundes .
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Egenkapital 

Gældende bestemmelse
§ 55 a . Virksomheden skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf . § 49, stk . 
3, i løbet af regnskabsåret .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
Efter § 55 indsættes:

»Egenkapital

§ 55 a . Virksomheden skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf . § 49, stk . 3, 
i løbet af regnskabsåret .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 55 a under overskriften Egenkapital .

Bestemmelsen implementerer artikel 16, stk . 1, litra c, nr . iv .

Det foreslås i § 55 a, at en virksomhed skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireser-
ven i løbet af regnskabsåret . Dagsværdireserven er en post under egenkapitalen, hvorfor bestemmelsen 
placeres under en ny overskrift Egenkapital . Kravet er blevet aktuelt, da der indtil lovændringen i 2015 var 
et krav i § 56, hvorefter der skulle gives en specifikation af udviklingen i poster under egenkapitalen.

Der er ikke krav om specifikation af samtlige bevægelser på reserven, da der dels kan være tale om mange 
transaktioner, dels afhænger antallet af bevægelser af, hvor tit der sker værdireguleringer . Virksomheden 
skal derimod vise udviklingen på dagsværdireserven fra primo til ultimo, hvor transaktionerne er lagt sam-
men i kategorier som f .eks . »Årets værdiregulering«, »Realiseret i året « og »Tilbageført i året « .

Dagsværdireserven opstår ved omregning af regnskabsposter i udenlandsk valuta eller ved dagsværdire-
gulering af sikringsinstrumenter, jf . § 49, stk . 3, som foreslås indsat ved, lovforslagets § 1, nr . 25 .

I henhold til den foreslåede § 49, stk . 3, skal reserven opløses samtidig med, at værdireguleringerne rea-
liseres eller tilbageføres .

Gældende bestemmelse
§ 56 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 56 . I en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen (egenkapitalopgørelse) skal for hver post oplyses
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2 . Indholdet af bevægelserne skal fremgå af benævnelsen eller af noterne .
Stk. 3 . For virksomhedskapitalen skal de i stk . 1 og 2 nævnte oplysninger gives for de fire foregående 

regnskabsår, hvis der i denne periode har været bevægelser på posten .

Lovbemærkninger
I henhold til regnskabsskema 1 og 2 i bilag 2, er hovedposten „Egenkapital“ sammensat af en række ele-
menter, bl .a . „selskabskapital“, „reserve for opskrivninger“ og „overført overskud eller underskud“ . Gæl-
dende lovs § 54 kræver, at ændringer i egenkapitalens størrelse og fordeling i forhold til balancen for sid-
ste regnskabsår skal specificeres, mens gældende lovs § 30, stk.5, der implementerer 4. direktivs artikel 
33, stk . 2, litra a, kræver nærmere oplysninger om bevægelser på egenkapitalposten „opskrivningshen-
læggelser“ . Indholdet i disse bestemmelser er samlet i forslagets § 56, der tillige lægger op til en mere 
omfattende samlet egenkapitalopgørelse (kapitalforklaring) end regnskabspraksis hidtil har været præget 
af .

Stk . 1 indebærer, at der skal udarbejdes en særskilt opgørelse, hvor der for egenkapitalen gives en række 
beløbsmæssige oplysninger, der forklarer udviklingen i og dermed sammensætningen af hovedposten 
„Egenkapital“ . Oplysningerne skal gives på arabertalsniveau . Der skal oplyses om posternes størrelse 
primo og ultimo regnskabsåret samt årets tilgange og afgange . Stk . 2 præciserer, at indholdet af bevægel-
serne skal fremgå af posternes benævnelse, eller af forklarende særskilte noter, så regnskabsbruger umid-
delbart kan følge hvorfra tilgangene stammer, og hvortil afgangene er overført .

Stk . 1 og stk . 2 svarer med enkelte undtagelser til gældende lovs § 54 om bevægelser på egenkapitalen . 
Bestemmelsen stemmer godt overens med totalindkomstopgørelsen (eng .: „comprehensive income“), der 
tillægges stigende betydning i international regnskabsregulering og -praksis . Ved „totalindkomst“ forstås 
ændringen i en virksomheds egenkapital i løbet af en periode som følge af transaktioner og andre begiven-
heder og forhold, der ikke stammer fra transaktioner med ejerne (ejerinvesteringer og fordelinger til 
ejerne) . Da ikke alle regnskabsmæssige værdiændringer, f .eks . opskrivninger, indregnes i resultatopgørel-
sen, men indgår i en post under egenkapitalen, anses en detaljeret specifikation af egenkapitalposterne 
for at have stor nytteværdi for regnskabsbrugerne og reelt svare til en supplerende „resultatopgørelse“ . I 
modsætning til opgørelsen af totalindkomsten indeholder forslaget også krav om specifikation af ændrin-
ger i egenkapitalen, der stammer fra transaktioner med ejerne .

Stk. 3 bestemmer, at ændringer i virksomhedskapitalen (f.eks. aktiekapitalen) i regnskabsåret og de fire 
foregående år skal specificeres. Kravet, som ikke findes i gældende lov, skal medvirke til at forhindre, at 
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Gældende bestemmelse
§ 56 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 56 . I en opgørelse over bevægelser på egenkapitalen (egenkapitalopgørelse) skal for hver post oplyses
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2 . Indholdet af bevægelserne skal fremgå af benævnelsen eller af noterne .
Stk. 3 . For virksomhedskapitalen skal de i stk . 1 og 2 nævnte oplysninger gives for de fire foregående 

regnskabsår, hvis der i denne periode har været bevægelser på posten .

Lovbemærkninger
I henhold til regnskabsskema 1 og 2 i bilag 2, er hovedposten „Egenkapital“ sammensat af en række ele-
menter, bl .a . „selskabskapital“, „reserve for opskrivninger“ og „overført overskud eller underskud“ . Gæl-
dende lovs § 54 kræver, at ændringer i egenkapitalens størrelse og fordeling i forhold til balancen for sid-
ste regnskabsår skal specificeres, mens gældende lovs § 30, stk.5, der implementerer 4. direktivs artikel 
33, stk . 2, litra a, kræver nærmere oplysninger om bevægelser på egenkapitalposten „opskrivningshen-
læggelser“ . Indholdet i disse bestemmelser er samlet i forslagets § 56, der tillige lægger op til en mere 
omfattende samlet egenkapitalopgørelse (kapitalforklaring) end regnskabspraksis hidtil har været præget 
af .

Stk . 1 indebærer, at der skal udarbejdes en særskilt opgørelse, hvor der for egenkapitalen gives en række 
beløbsmæssige oplysninger, der forklarer udviklingen i og dermed sammensætningen af hovedposten 
„Egenkapital“ . Oplysningerne skal gives på arabertalsniveau . Der skal oplyses om posternes størrelse 
primo og ultimo regnskabsåret samt årets tilgange og afgange . Stk . 2 præciserer, at indholdet af bevægel-
serne skal fremgå af posternes benævnelse, eller af forklarende særskilte noter, så regnskabsbruger umid-
delbart kan følge hvorfra tilgangene stammer, og hvortil afgangene er overført .

Stk . 1 og stk . 2 svarer med enkelte undtagelser til gældende lovs § 54 om bevægelser på egenkapitalen . 
Bestemmelsen stemmer godt overens med totalindkomstopgørelsen (eng .: „comprehensive income“), der 
tillægges stigende betydning i international regnskabsregulering og -praksis . Ved „totalindkomst“ forstås 
ændringen i en virksomheds egenkapital i løbet af en periode som følge af transaktioner og andre begiven-
heder og forhold, der ikke stammer fra transaktioner med ejerne (ejerinvesteringer og fordelinger til 
ejerne) . Da ikke alle regnskabsmæssige værdiændringer, f .eks . opskrivninger, indregnes i resultatopgørel-
sen, men indgår i en post under egenkapitalen, anses en detaljeret specifikation af egenkapitalposterne 
for at have stor nytteværdi for regnskabsbrugerne og reelt svare til en supplerende „resultatopgørelse“ . I 
modsætning til opgørelsen af totalindkomsten indeholder forslaget også krav om specifikation af ændrin-
ger i egenkapitalen, der stammer fra transaktioner med ejerne .

Stk. 3 bestemmer, at ændringer i virksomhedskapitalen (f.eks. aktiekapitalen) i regnskabsåret og de fire 
foregående år skal specificeres. Kravet, som ikke findes i gældende lov, skal medvirke til at forhindre, at 
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aktie- og anpartsselskaber udlodder beløb fremkommet ved opskrivning af aktiver, som kun i en kort peri-
ode har været overført til virksomhedskapitalen .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 56 affattes således:

»§ 56 . Virksomheden skal oplyse om bevægelser på egenkapitalen i en summarisk egenkapitalopgørel-
se, jf . stk . 2 og 3, eller i en fuldstændig egenkapitalopgørelse, jf . stk . 4 . Indholdet af bevægelserne i egen-
kapitalopgørelsen efter stk . 2 og 3 eller 4 skal fremgå af benævnelsen eller af noterne .

Stk. 2 . Den summariske egenkapitalopgørelse skal for den samlede egenkapital indeholde oplysning 
om
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 3 . I opgørelsen efter stk . 2 skal særskilt fremgå til- og afgang i posten »Reserve for opskrivnin-
ger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk . 2, nr . 3 og 4 . Endvidere 
skal ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab fremgå af opgørelsen, 
hvis dette ikke er oplyst i tilknytning til resultatopgørelsen, jf . § 31 .

Stk. 4 . Den fuldstændige egenkapitalopgørelse skal for hver post under egenkapitalen indeholde de i 
stk . 2 nævnte oplysninger . For virksomhedskapitalen skal de i stk . 2 nævnte oplysninger gives for de 4 fore-
gående regnskabsår, hvis der i denne periode har været bevægelser på posten .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 56 skal virksomheden for hver post under egen-
kapitalen oplyse størrelsen primo regnskabsåret, til- og afgang i løbet af regnskabsåret samt størrelsen ult-
imo regnskabsåret . For virksomhedskapitalen (aktiekapital, anpartskapital m .v .) skal oplysningerne gives 
for de fire foregående regnskabsår, hvis der i denne periode har været bevægelser på posten.

Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Endvidere 
gælder bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) via henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede 
virksomheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

4 . direktiv indeholder ikke krav om udarbejdelse af en egenkapitalopgørelse . Efter direktivet skal der gives 
oplysning om visse bevægelser på egenkapitalen, herunder ændringer i posten »Opskrivningshenlæggel-
ser« . Denne post omfatter de opskrivninger, som er foretaget på virksomhedens materielle anlægsaktiver 
og på varelagre . »Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode« er således ikke omfattet af 
direktivet . Det samme gør sig gældende for »Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver« og »Reserve 
for dagsværdi for biologiske aktiver« i henhold til lovens § 38, stk . 5, samt andre reserver i øvrigt .

Efter den internationale regnskabsstandard IAS 1, Præsentation af årsregnskabet, skal der medtages en 
opgørelse over bevægelser på egenkapitalen som et supplement til balancen eller noterne .
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Det foreslås i den ændrede affattelse af § 56, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virk-
somheder) får mulighed for at vælge mellem at udarbejde en summarisk egenkapitalopgørelse, jf . stk . 1-3, 
eller en fuldstændig egenkapitalopgørelse svarende til de nuværende krav til egenkapitalopgørelsen efter 
den nye bestemmelse i stk . 4, jf . stk . 1 . Det foreslås samtidig, at virksomheder, som vælger at anvende den 
summariske egenkapitalopgørelse, fritages for at give oplysning om bevægelser i virksomhedskapitalen 
for de fire forudgående regnskabsår, mens dette krav bibeholdes for virksomheder, der vælger at anvende 
den fuldstændige egenkapitalopgørelse .

Uanset om virksomheden vælger den summariske eller den fuldstændige egenkapitalopgørelse, skal ind-
holdet af bevægelserne i egenkapitalopgørelsen fremgå af benævnelsen eller af noterne, jf . stk . 1, 2 . pkt .

I den summariske egenkapitalopgørelse kan virksomheden nøjes med at vise udviklingen i den samlede 
egenkapital fra primo til ultimo regnskabsåret, jf . stk . 2 . Af opgørelsen skal det dog efter stk . 3 særskilt 
fremgå, hvis der har været tileller afgange på posten »Reserve for opskrivninger« . Endvidere skal det 
fremgå, hvis der har været bevægelser, som efter årsregnskabslovens § 49, stk . 2, er indregnet direkte på 
egenkapitalen . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud kan 
indarbejdes i den summariske egenkapitalopgørelse . I så fald kan virksomheden undlade at vise forslaget 
til resultatdisponering i tilknytning til resultatopgørelsen efter § 31 (forslagets § 1, nr . 12) .

Virksomheden kan i stedet vælge at udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse efter den foreslåede 
bestemmelse i stk . 4, jf . stk . 1 , som indholdsmæssigt svarer til kravene i den nuværende § 56 . Virksom-
heden skal i så fald udarbejde en specificeret opgørelse, der for hver enkelt post under egenkapitalen viser 
alle bevægelser, det vil sige størrelsen primo og ultimo regnskabsåret samt til- og afgange i løbet af regn-
skabsåret . Vælger virksomheden den fuldstændige egenkapitalopgørelse, skal virksomheden som nævnt 
ovenfor tillige give oplysning om bevægelser i virksomhedskapitalen for de fire forudgående år.

De nuværende krav til egenkapitalopgørelsen foreslås opretholdt for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D . Baggrunden herfor er, at den nytte, regn-
skabsbrugerne har af sådanne oplysninger, må antages at overstige den byrde, som er forbundet med 
udarbejdelsen heraf . Det foreslås derfor, at der indsættes en ny bestemmelse i § 87 a, der pålægger virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C at udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse som hidtil 
(forslagets § 1, nr . 29) . Den nye bestemmelse i § 87 a gælder tillige for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B, C og D, skal som hidtil oplyse om op- og nedskrivnin-
ger på aktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi, efter § 58 samt oplyse om ændringer i regnskabs-
mæssige skøn og fundamentale fejl efter § 54 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 56 og § 56 ophæves .
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Lovbemærkninger
Efter den gældende § 56 i årsregnskabsloven skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B udarbejde 
en opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, som placeres i en note til årsregnskabet .

Det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 5, tillader imidlertid ikke, at der for virksomheder i regn-
skabsklasse B (små virksomheder) stilles krav om en note om bevægelser på egenkapitalen .

Overskriften før § 56 og § 56 foreslås derfor ophævet .

Det foreslås for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, at kravet om noteoplysninger om bevæ-
gelser på egenkapitalen erstattes af et krav om udarbejdelse af en egentlig egenkapitalopgørelse .

Visse af de krævede noteoplysninger til årsregnskabet i regnskabsklasse B vil ligeledes fremgå af en egen-
kapitalopgørelse i det omfang, virksomheden frivilligt vælger at udarbejde en egenkapitalopgørelse efter 
reglerne i regnskabsklasse C i overensstemmelse med § 7, stk . 5, der bliver stk . 6 . Dette vil kunne være til-
fældet, hvis en virksomhed har bundet en opskrivningshenlæggelse under egenkapitalen, og de oplysnin-
ger, som er krævet i noten til årsregnskabet, fremgår direkte af egenkapitalopgørelsen . Udarbejder en 
virksomhed omfattet af regnskabsklasse B således frivilligt en egenkapitalopgørelse, vil denne kunne 
træde i stedet for disse notekrav, hvis de oplysninger, der kræves givet i en note, i stedet fremgår af egen-
kapitalopgørelsen . Det er således ikke hensigten, at oplysninger skal gentages i årsregnskabet .

Aktiver

Gældende bestemmelse
§ 57 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 57 . For hver post under anlægsaktiver, bortset fra finansielle anlægsaktiver, skal kostpris, opskrivnin-
ger samt ned- og afskrivninger oplyses således:
1) Kostprisen:

a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
c) afgang i årets løb,
d) overførsler i årets løb til andre poster og
e) den samlede kostpris på balancetidspunktet .

2) Opskrivninger:
a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets opskrivninger,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet .

3) Ned- og afskrivninger:
a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets nedskrivninger,
c) årets afskrivninger,
d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskriv-

ninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet .
Stk. 2 . Stk . 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under materielle anlægs-

aktiver, der løbende reguleres, jf . § 38 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 57, stk . 1, kræver, at der for hver arabertalspost under materielle og immaterielle anlægsak-
tiver gives en række beløbsmæssige oplysninger om disse anlægsaktivers kostpris, opskrivninger, afskriv-
ninger, nedskrivninger m .v . Oplysningerne viser på arabertalspostniveau sammenhængen mellem anlægs-
aktivers oprindelige kostpris og den værdi aktiverne er opført til i balancen på balancetidspunktet . Anven-
der virksomheden en funktionsopdelt resultatopgørelse, er oplysningerne endvidere det eneste sted, 
hvoraf årets afskrivninger fremgår . Bestemmelsen svarer til „anlægsnoten“ i gældende årsregnskabsbe-
kendtgørelses § 6, og implementerer 4 . direktivs artikel 15, stk . 3, litra a og c . Bestemmelsen er formule-
ret med udgangspunkt i udkastet til ny regnskabsvejledning om materielle anlægsaktiver (U 23) .

Kravet om separat oplysning af nedskrivningers størrelse i gældende lovs §23, stk . 2, vil fremover indgå i 
anlægsnotens oplysninger, således at regnskabsbruger umiddelbart kan se, hvorledes værdinedgangen på 
aktivposter fordeler sig mellem af- og nedskrivninger . Virksomheder, der kun omfattes af klasse B, kan 
efter forslaget undlade at udarbejde anlægsnoten for finansielle anlægsaktiver.
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Aktiver

Gældende bestemmelse
§ 57 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 57 . For hver post under anlægsaktiver, bortset fra finansielle anlægsaktiver, skal kostpris, opskrivnin-
ger samt ned- og afskrivninger oplyses således:
1) Kostprisen:

a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
c) afgang i årets løb,
d) overførsler i årets løb til andre poster og
e) den samlede kostpris på balancetidspunktet .

2) Opskrivninger:
a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets opskrivninger,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet .

3) Ned- og afskrivninger:
a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets nedskrivninger,
c) årets afskrivninger,
d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskriv-

ninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet .
Stk. 2 . Stk . 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under materielle anlægs-

aktiver, der løbende reguleres, jf . § 38 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 57, stk . 1, kræver, at der for hver arabertalspost under materielle og immaterielle anlægsak-
tiver gives en række beløbsmæssige oplysninger om disse anlægsaktivers kostpris, opskrivninger, afskriv-
ninger, nedskrivninger m .v . Oplysningerne viser på arabertalspostniveau sammenhængen mellem anlægs-
aktivers oprindelige kostpris og den værdi aktiverne er opført til i balancen på balancetidspunktet . Anven-
der virksomheden en funktionsopdelt resultatopgørelse, er oplysningerne endvidere det eneste sted, 
hvoraf årets afskrivninger fremgår . Bestemmelsen svarer til „anlægsnoten“ i gældende årsregnskabsbe-
kendtgørelses § 6, og implementerer 4 . direktivs artikel 15, stk . 3, litra a og c . Bestemmelsen er formule-
ret med udgangspunkt i udkastet til ny regnskabsvejledning om materielle anlægsaktiver (U 23) .

Kravet om separat oplysning af nedskrivningers størrelse i gældende lovs §23, stk . 2, vil fremover indgå i 
anlægsnotens oplysninger, således at regnskabsbruger umiddelbart kan se, hvorledes værdinedgangen på 
aktivposter fordeler sig mellem af- og nedskrivninger . Virksomheder, der kun omfattes af klasse B, kan 
efter forslaget undlade at udarbejde anlægsnoten for finansielle anlægsaktiver.
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Stk . 2 præciserer, at tilsvarende oplysninger som krævet i stk . 1, også skal gives for de materielle anlægs-
aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi efter § 38. Kravet finder anvendelse med de fornødne tilpas-
ninger . I stedet for opned- og afskrivninger vil der her være tale om „reguleringer“ til dagsværdi . For virk-
somheder omfattet af klasse C, gælder oplysningskravet tillige finansielle anlægsaktiver.

Forslagets sondring mellem „opskrivning“ og „opregulering“ til dagsværdi genfindes også på passivsiden, 
idet forslaget stiller forskellige krav med hensyn til indregning af beløb på reserverne .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Som overskrift til § 57 indsættes: »Aktiver«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at overskriften »Aktiver«, der fejlagtigt er placeret over § 59, flyttes således, at den placeres 
over § 57 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 57 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 57 skal virksomheden give en række beløbsmæs-
sige oplysninger om kostpris, opskrivninger samt af- og nedskrivninger for hver post under immaterielle 
og materielle anlægsaktiver (anlægsnote) .

Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Endvidere 
gælder bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) via henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige 
aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Kravet om anlægsnote følger af 4 . direktiv, artikel 15, stk . 3, men kan med hjemmel i artikel 44, stk . 2, und-
lades for små virksomheder .

De internationale regnskabsstandarder IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, og IAS 16, Materielle 
anlægsaktiver, stiller krav om en anlægsnote som en del af de finansielle opgørelser.

Det foreslås, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B fritages for at udarbejde anlægsnote for 
immaterielle og materielle anlægsaktiver, så kravet om anlægsnote fremover alene gælder for virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D .

Baggrunden herfor er, at byrden forbundet med udarbejdelsen af en anlægsnote må antages ikke at stå 
mål med den nytte, regnskabsbrugerne har af sådanne oplysninger . Hertil kommer, at de regnskabsbru-
gere, som læser en lille virksomheds regnskaber, sædvanligvis kender virksomheden . For mange af disse 
regnskabsbrugere udgør årsrapporten ikke den eneste informationskilde . Kravet om anlægsnote er som 
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nævnt desuden ikke direktivbundet, og danske virksomheder risikerer derfor at blive pålagt en administra-
tiv byrde, som ikke findes i de lande, vi konkurrerer med.

Det foreslås således, at § 57 ophæves for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, idet kravet 
flyttes med redaktionelle ændringer til  regnskabsklasse C  i en ny bestemmelse  i § 88 (forslagets § 1, 
nr . 30) . Bestemmelsen i § 88 vil tillige gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvis-
ningsreglen i § 102, stk . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 58 . Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, 
skal følgende oplyses:
1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, 

stk . 1, ikke havde været foretaget .
2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:

a) Størrelsen primo regnskabsåret,
b) tilgang i løbet af regnskabsåret,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,
d) årets afskrivninger,
e) afgang i løbet af regnskabsåret og
f) størrelsen ultimo regnskabsåret .

3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf . nr . 2 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 58 . Op- eller nedskriver virksomheden aktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi, jf . §§ 37 og 
38, skal følgende beløb oplyses:
1) For anlægsaktiver, forskellen mellem de enkelte opskrevne posters værdi og den værdi, posten ville 

have haft, hvis opskrivning ikke havde været foretaget .
2) Årets tilbageførsler af op- og nedskrivninger på omsætningsaktiver .
3) Årets nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger .

Lovbemærkninger
Forslagets § 58 viderefører gældende lovs § 30, stk . 6, 2 . pkt ., der synes overset i praksis . Bestemmelsen 
implementerer 4 . direktivs artikel 33, stk . 4, artikel 35, stk . 1, litra c, litra cc og artikel 39, stk . 1, litra c .

Opskriver virksomheden anlægsaktiver, vil de årlige afskrivninger i resultatopgørelsen blive forøget, da 
afskrivningernes størrelse skal beregnes ud fra aktivets opskrevne værdi . Aktivets værdi i balancen vil 
fremover ligeledes blive reduceret med de forhøjede årlige afskrivninger . Da der ikke er pligt til opskrivning 
af aktiver, kan regnskabsbruger have vanskeligt ved at sammenligne to virksomheders regnskaber, 
såfremt kun den ene virksomhed benytter sig af muligheden for opskrivning . Er aktiver opskrevet, har 
regnskabsbruger derfor interesse i at vide, hvad aktivets værdi ville have været, hvis opskrivningen ikke 
havde fundet sted .

Forslaget stiller ikke krav om den beregnede værdi, men om den mereller mindreværdi (forskelsværdi) som 
den beregnede værdi udgør i forhold til den faktiske værdi, som aktivet er indregnet til i balancen . Det er 
altså forskelsbeløbet, som skal oplyses for hver arabertalspost under anlægsaktiver, såfremt opskrivning 
har fundet sted . Oplysningskravet indebærer, at aktivers oprindelige kostpris skal fastholdes i virksomhe-
dens interne bogføring, ligesom der internt må beregnes af- og nedskrivninger på dette grundlag, sidelø-
bende med registreringen af opskrivningen og de forhøjede afskrivningsbeløb .

Virksomheden skal endvidere for omsætningsaktiver særskilt oplyse årets tilbageførsler af op- og ned-
skrivninger samt unormalt store nedskrivninger .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 58 affattes således:

»§ 58 . Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, 
skal følgende oplyses:
1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, 

stk . 1, ikke havde været foretaget .
2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:

a) Størrelsen primo regnskabsåret,
b) tilgang i løbet af regnskabsåret,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,
d) årets afskrivninger,
d) afgang i løbet af regnskabsåret og
f) størrelsen ultimo regnskabsåret .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 58 i årsregnskabsloven skal der gives en række oplysninger om op- og nedskrivnin-
ger på aktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 og 38 .

Det foreslås, at § 58 affattes på ny . Det gældende oplysningskrav i § 58, nr . 1, i forbindelse med opskriv-
ning af aktiver omskrives. De gældende bestemmelser i § 58, nr. 2 og 3, flyttes til den nye § 67 a om sær-
lige poster, der foreslås indsat i årsregnskabsloven, og der indsættes et nyt krav i den foreslåede § 58, 
nr . 2, om oplysninger om reserve for opskrivning .

Med det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra b, stilles der krav om, at virksomheden skal give visse 
oplysninger om anlægsaktiver, der måles til omvurderet (opskrevet) værdi . Der skal således gives oplys-
ning om bevægelser i opskrivningshenlæggelsen i regnskabsåret med en forklaring på den skattemæssige 
behandling af posterne heri og den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, 
hvis anlægsaktiverne ikke var blevet omvurderet .

For så vidt angår det sidstnævnte krav, er der tale om en metodemæssig ændring i forhold til de gældende 
regler . Efter de gældende regler skal der oplyses om forskellen mellem de enkelte opskrevne posters værdi 
og de værdier, pos terne ville have haft, hvis opskrivning ikke havde fundet sted . Der skulle således oplyses 
om nettovirkningen af opskrivningen . Det foreslås at ændre dette i den foreslåede nye § 58, nr . 1, til et 
krav om, at der skal oplyses om de enkelte opskrevne posters værdi, som om opskrivning ikke havde været 
foretaget .

Opskriver virksomheden materielle eller immaterielle anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dags-
værdi efter §§ 37-38, vil de årlige afskrivninger i resultatopgørelsen blive forøget, da afskrivningernes 
størrelse skal beregnes ud fra den opskrevne værdi . Aktivets værdi i balancen vil også være forøget . Da 
der ikke er pligt til opskrivning af aktiver, kan regnskabsbruger have vanskeligt ved at sammenligne to virk-
somheders regnskaber, såfremt kun den ene benytter sig af muligheden for opskrivning . Er aktiver opskre-
vet, har regnskabsbruger derfor interesse i at vide, hvad aktivets værdi ville have været, hvis opskrivnin-
gen ikke havde fundet sted .
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For så vidt angår kravene i den foreslåede nye § 58, nr . 2, om at give en række oplysninger om opskriv-
ningshenlæggelsen (”reserve for opskrivning”) under egenkapitalen, bemærkes, at det ikke i direktivet er 
specificeret, hvilket detaljeringsniveau disse oplysninger skal gives på. Med den foreslåede affattelse af nr. 
2 er der derfor lagt vægt på, at der skal gives oplysninger, der er relevante for regnskabsbrugerne . Den 
foreslåede bestemmelse foreskriver ikke nærmere, hvordan oplysningerne skal gives, og de kan derfor 
også gives i en eventuel egenkapitalopgørelse .

For så vidt angår det nye regnskabsdirektivs krav om, at der skal gives oplysning om den skattemæssige 
behandling af opskrivninger (udskudt skat), anses kravet for dækket af § 53, der foreslås ændret, hvoref-
ter der i en note skal oplyses om den anvendte regnskabspraksis, sammenholdt med kravet i § 47, om, at 
der skal afsættes fuldt udskudt skat på opskrivningerne .

Notekravene relaterer sig alene til almindelige opskrivninger efter § 41, der foreslås ændret i forslagets 
§ 1, nr . 58-62, og således ikke reguleringer til dagsværdi, jf . bestemmelserne i §§ 37, 37 a og 38 . 

Det foreslås, at den nye affattelse af § 58 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 58 for regn-
skabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 58 erstattes af ovenstående bemærkninger, idet de hidtidige 
bemærkninger til § 58, nr. 1 og 2, dog fortsat finder anvendelse som omtalt i bemærkningerne til forsla-
gets § 1, nr . 90, vedrørende den nye § 67 a .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 58, nr . 2, ændres »d) afgang i løbet af regnskabsåret og« til: »e) afgang i løbet af regnskabsåret og« .

Lovbemærkninger
§ 58 oplister en række oplysninger, virksomhederne skal give, når de opskriver anlægsaktiver, som ikke 
løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38 . Bestemmelsen er i dag primært relevant ved opskrivnin-
ger efter § 41 .

Bestemmelsen blev nyaffattet ved lov nr. 738 af 1. juni 2015, hvor bestemmelsens nr. 2 ved en fejl fik lit-
reringen a), b), c), d), d), og f) . Det foreslås at ændre litreringen i § 58, nr . 2 til a), b), c), d), e), f), så kravet 
om, at virksomheden skal oplyse om afgang i løbet af regnskabsåret, bliver litra e) .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 58 indsættes som nr . 3:

»3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf . nr . 2 .«

Lovbemærkninger
§ 58 oplister en række oplysninger, som virksomhederne skal give ved opskrivning af anlægsaktiver, som 
ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38 .

§ 58 blev nyaffattet ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015, hvorved regnskabsdirektivets artikel 16, stk . 1, litra b, 
nr . i, blev implementeret ved § 58, nr . 2 . Direktivets bestemmelse kræver oplysning om bevægelser i 
opskrivningsreserven i regnskabsåret med en forklaring på den skattemæssige behandling af posterne 
heri . I bemærkningerne til § 58, jf . Folketingstidende 2014-15, A, L 117 som fremsat, side 73, blev kravet 
om oplysning om den skattemæssige behandling af opskrivninger anset for opfyldt af § 53, hvorefter der 
i en note skal oplyses om den anvendte regnskabspraksis, sammenholdt med § 47, hvorefter der skal 
afsættes fuldt udskudt skat på opskrivningerne .

Ved lovændringen i 2015 blev der imidlertid tillige for mikrovirksomheder indsat en undtagelsesbestem-
melse i § 22 b, stk . 1, nr . 1, hvorefter mikrovirksomheder er undtaget fra oplysningspligten i § 53 om 
anvendt regnskabspraksis . Direktivets krav om oplysning om den skattemæssige behandling af opskrivnin-
ger, jf . artikel 16, stk . 1, litra b, nr . i, er dog ikke omfattet af de lempelsesmuligheder for mikrovirksomhe-
der, som er udnyttet i årsregnskabsloven .

Det foreslås derfor, at der i § 58 indsættes et nyt nr . 3, hvorefter oplysningskravet om den skattemæssige 
behandling af bevægelserne på opskrivningshenlæggelsen finder anvendelse også for mikrovirksomhe-
der, der har valgt ikke at oplyse om anvendt regnskabspraksis .
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Gældende bestemmelse
§ 58 a . For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, jf . §§ 37-38, skal oplyses
1) dagsværdien ultimo regnskabsåret, 
2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og
3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf . § 49, stk . 3, under egenkapitalen . 

Stk. 2. Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf . §§ 37-38, og måles dagsværdien ikke på grund-
lag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt 
ved beregningen .

Stk. 3. Oplysningerne i stk . 2 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver eller forpligtel-
ser, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis kategorien og gruppen af ak-
tiver eller forpligtelser ikke afviger væsentligt indbyrdes .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 58 indsættes:

»§ 58 a . Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf . §§ 37-38, og måles dagsværdien ikke på grund-
lag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt 
ved beregningen .

Stk. 2 . Oplysningerne i stk . 1 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver, hvis de centra-
le forudsætninger for dagsværdiberegningen i kategorien henholdsvis gruppen af aktiver ikke afviger 
væsentligt indbyrdes .

Lovbemærkninger
Efter den foreslåede nye § 58 a skal der gives oplysninger om de centrale forudsætninger, som er anvendt 
ved beregningen af dagsværdi for aktiver og forpligtelser .

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den foreslåede affattelse af § 53, stk . 2, nr . 1, litra a, der inde-
holder krav om oplysning om de værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørelsen 
af dagsværdien af de aktiver og forpligtelser, der er målt til dagsværdi .

Efter den foreslåede § 58 a, stk . 1, skal der gives oplysning om alle de forudsætninger, som er nødvendige 
for, at regnskabsbrugeren kan vurdere virksomhedens beregninger . Det betyder f .eks . for investerings-
ejendomme, som måles til dagsværdi efter en DCF-model, at der skal oplyses om f .eks . diskonteringsrente, 
forventet inflation, tomgang i ejendommen m.v. En DCF-model er en beregningsmodel til tilbagediskonte-
ring af forventede fremtidige pengestrømme . Det skal også oplyses, hvorledes der tages højde for forven-
tet inflation, ændringer i huslejeniveau, vedligehold m.v.

Dette er oplysninger, som er nødvendige for, at regnskabsbrugeren skal kunne forstå, hvilke faktorer som 
har påvirket dagsværdiberegningen, samt kunne vurdere, om regnskabsbrugeren er enig i de anvendte 
forudsætninger, eller om disse virker for optimistiske eller pessimistiske .

Den internationale regnskabsstandard IFRS 13, der indeholder en række specifikke oplysningskrav til virk-
somheder, som måler deres aktiver til dagsværdi, kan anvendes som vejledning til opfyldelse af lovens 
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generelle oplysningskrav. Standarden kan  således eksempelvis give  vejledning om  identifikation af  de 
enkelte elementer i en dagsværdiberegning og om forudsætningerne herfor .

Oplysningskravet i stk . 1 er som udgangspunkt et oplysningskrav pr . aktiv eller forpligtelse . Dette udgangs-
punkt foreslås modificeret ved stk. 2, som tillader en gruppering af oplysningerne.

Det betyder f .eks ., at hvis en virksomhed har en række investeringsejendomme af samme karakter (eksem-
pelvis moderne kontorejendomme), med nogenlunde samme geo gra fis ke placering, lejekontrakter m.v., 
kan oplysningerne gives samlet for denne gruppe af ejendomme .

Hvis der derimod f .eks . er tale om ejendomme, som afviger i karakter og placering, vil der skulle foretages 
en opdeling af ejendommene på kategorier. En opdeling kan ske på baggrund af geografisk placering og/
eller ejendommenes karakter . Det afgørende er, at der ikke er store forskelle på de anvendte forudsætnin-
ger på de ejendomme, der oplyses om samlet .

Den foreslåede nye § 58 a er en delvis gennemførelse af artikel 16, stk . 1, litra c, nr . i, i det nye regnskabs-
direktiv . Den del af direktivets krav, som ikke gennemføres i denne bestemmelse, foreslås gennemført ved 
en ny bestemmelse, der indsættes i årsregnskabsloven som § 53, stk . 2, nr . 1, litra a .

Det foreslås, at den nye § 58 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 58 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 58 a indsættes før stk . 1 som nyt stykke:

»For hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til dagsværdi, jf . §§ 37-38, skal oplyses
1) dagsværdien ultimo regnskabsåret,
2) ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og
3) ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf . § 49, stk . 3, under egenkapitalen .«

Stk . 1 og 2 bliver herefter stk . 2 og 3 .

Lovbemærkninger
§ 58 a, stk . 1, indeholder oplysningskrav for virksomheder, der efter lovens §§ 37-38 måler aktiver og for-
pligtelser til dagsværdi . Kravene omfatter oplysninger om de forudsætninger, der er anvendt ved målin-
gen, når dagsværdien ikke måles på grundlag af observationer på et aktivt marked . Ifølge § 58 a, stk . 2, 
kan oplysningerne i stk . 1 gives samlet for en kategori eller en gruppe af aktiver, hvis de centrale forudsæt-
ninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis kategorien og gruppen af aktiver ikke afviger væsentligt 
indbyrdes . § 58 a, stk . 2, der bliver stk . 3, foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr . 32 .
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§ 58 a blev indsat i loven ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 og implementerer regnskabsdirektivets artikel 16, 
stk . 1, litra c .

Det er konstateret, at dele af regnskabsdirektivets artikel 16, stk . 1, litra c, ikke blev implementeret ved lov 
nr . 738 af 1 . juni 2015 . Det drejer sig om artikel 16, stk . 1, litra c, nr . ii og nr . iv .

Det foreslås derfor, at der indsættes et nyt stk . 1 i § 58 a . Det foreslåede stk . 1 implementerer artikel 16, 
stk . 1, litra c, nr . ii .

Det foreslåede stk . 1 stiller krav om, at der for hver kategori af aktiver eller forpligtelser, som måles til 
dagsværdi, jf . §§ 37-38, skal gives oplysninger om dagsværdien, ændringer af dagsværdien, der er indreg-
net direkte i resultatopgørelsen, og ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen .

Oplysningskravet omfatter dagsværdien ultimo samt årets ændringer af dagsværdien af aktiver og forplig-
telser, der måles efter §§ 37-38, idet der skal oplyses særskilt om ændringer, der er indregnet direkte i 
resultatopgørelsen, og ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven under egenkapitalen . Det vil sige, 
at der ikke stilles krav om at oplyse dagsværdien primo, ligesom der ikke er krav om at oplyse de ændrin-
ger, som følger af salg af aktiver eller afvikling af forpligtelser .

Der skal således oplyses om gevinster og tab, som ikke er realiserede, mens der ikke er krav om oplysnin-
ger om gevinster og tab, som er realiserede . Ved at oplyse om de ikke realiserede gevinster og tab får regn-
skabsbrugeren et vist indblik i, hvordan dagsværdireguleringerne påvirker årets resultat og udviklingen i 
egenkapitalen .

Det er ifølge det foreslåede stk . 1 ikke et krav at oplyse de akkumulerede gevinster og tab, som er indreg-
net i resultatopgørelsen . Det vil således ikke umiddelbart være muligt at udlede af regnskabet, hvor stor 
en del af en regnskabspost, som består af en urealiseret gevinst .

Oplysningerne om dagsværdireguleringen skal gives for hver kategori af aktiver eller forpligtelser . Begre-
bet »kategori« er ikke defineret i årsregnskabsloven, men skal forstås som de aktiver eller forpligtelser, 
som det pga . deres fælles karakteristika vil være naturligt at vurdere samlet . For eksempel vil børsnote-
rede aktier kunne anses for en kategori, mens det for investeringsejendomme vil være afgørende, om ejen-
dommene har de samme karakteristika . Er der f .eks . tale om, at en virksomhed har investeret i boligejen-
domme og indkøbscentre, vil der være tale om to kategorier af investeringsejendomme .

Hvis de krævede oplysninger fremgår tydeligt af resultatopgørelsen og balancen, vil der ikke være krav 
om, at de også skal gentages i en note .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 58 a, stk . 2, der bliver stk . 3, ændres »stk . 1« til: »stk . 2« .
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Lovbemærkninger
Forslaget om ændring af § 58 a, stk . 2, der bliver stk . 3, er en konsekvensændring af lovforslagets § 1, 
nr . 30, hvorefter der i lovens § 58 a indsættes et nyt stk . 1, hvorefter det gældende stk . 1 og 2 bliver stk . 2 
og 3 . Henvisningen til stk . 1 i det gældende stk . 2 foreslås derfor ændret til stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 58 a, stk . 2, der bliver stk . 3, ændres »en gruppe af aktiver« til: »en gruppe af aktiver eller forpligtel-
ser« og »gruppen af aktiver« til: »gruppen af aktiver eller forpligtelser« .

Lovbemærkninger
§ 58 a regulerer, hvilke oplysninger der skal gives om målegrundlag m .v ., når aktiver og forpligtelser måles 
til dagsværdi . Bestemmelsen implementerer regnskabsdirektivets artikel 16, stk . 1, litra c, nr . i .

Ifølge § 58 a, stk . 1, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen, hvis 
aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi, jf . §§ 37-38, og dagsværdien ikke måles på grundlag af 
observationer på et aktivt marked .

Det fremgår af det gældende § 58 a, stk . 2, at oplysninger i § 58 a, stk . 1, for måling af aktiver til dags-
værdi kan gives samlet for en kategori eller gruppe af aktiver, hvis de centrale forudsætninger for dags-
værdiberegningen i henholdsvis kategorien og gruppen af aktiver ikke afviger væsentligt indbyrdes . Ifølge 
§ 58 a, stk . 2, kan oplysningerne således kun gives samlet for aktiver, men ikke for forpligtelser .

Det foreslås, at bestemmelsen ændres, således at stk . 2, der bliver stk . 3, jf . lovforslagets § 1, nr . 30, 
omfatter oplysninger om måling af såvel aktiver som forpligtelser, og at bestemmelsen hermed bringes i 
overensstemmelse med artikel 16, stk . 1, litra c, i regnskabsdirektivet .

Med forslaget får virksomhederne således mulighed for under nærmere angivne betingelser at samle de 
lovpligtige oplysninger om centrale forudsætninger i forbindelse med måling af såvel aktiver som forplig-
telser .
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Gældende bestemmelse
§ 58 b . For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf . § 37, stk . 1, skal der op-
lyses om omfanget og karakteren af instrumenterne, samt væsentlige betingelser, som kan få betydning 
for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme .

Stk. 2. Oplysningerne i stk . 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 58 indsættes:

§ 58 b . For afledte finansielle instrumenter, som løbende måles til dagsværdi, jf . § 37, stk . 1, skal der oply-
ses om omfanget og karakteren af instrumenterne, samt væsentlige betingelser, som kan få betydning for 
beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme .

Stk. 2 . Oplysningerne i stk . 1 kan gives samlet for ensartede afledte finansielle instrumenter .

Lovbemærkninger
I den foreslåede nye § 58 b indføres der et nyt krav i årsregnskabsloven om, at der skal gives oplysninger 
om omfanget og karakteren af virksomhedens afledte finansielle instrumenter, der løbende måles til dags-
værdi . Bestemmelsen gennemfører artikel 16, stk . 1, litra c, nr . iii, i det nye regnskabsdirektiv .

Afledte finansielle instrumenter omfatter f.eks. valutaterminskontrakter, renteswaps, optioner og futures.

Baggrunden for det nye oplysningskrav er, at afledte finansielle instrumenter kan udgøre en lille balance-
post, men en stor risiko for tab eller gevinst for virksomheden . Det er derfor væsentligt for regnskabsbru-
gerne, at de får de oplysninger, som er nødvendige for at forstå den mulige fremtidige finansielle virkning 
af virksomhedens afledte finansielle instrumenter.

Oplysningerne vil omfatte de væsentligste aftalevilkår . Dette kan for en valutaterminskontrakt omfatte 
valuta, mængde og løbetid . Der skal også oplyses om sikkerheden for pengestrømmene . Sikkerheden for 
pengestrømmene afhænger af modpartens betalingsevne, og der kan således være behov for at give 
oplysninger om modparten i transaktionen .

Oplysningskravet i stk. 1 er som udgangspunkt et oplysningskrav pr. finansielt instrument. Dette udgangs-
punkt foreslås modificeret ved stk. 2, som tillader en gruppering af oplysningerne.

Hvis virksomheden f .eks . løbende indgår valutaterminskontrakter om salg af USD med sin sædvanlige 
bankforbindelse, vil der kunne gives en samlet oplysning om disse kontrakter . En samlet oplysning forud-
sætter dog, at regnskabsbrugeren fortsat er i stand til at vurdere de mulige risici og fordele, som de afledte 
finansielle instrumenter indebærer for virksomheden.

Det foreslås, at den nye § 58 b skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 58 b blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 58 c . Virksomheden skal oplyse om de positive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved første 
indregning af kapitalandele efter § 43 a . Forskelsbeløbene beregnes efter § 121, jf . §§ 122 og 123 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 58 indsættes:

§ 58 c . Virksomheden skal oplyse om de positive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved første 
indregning af kapitalandele efter § 43 a . Forskelsbeløbene beregnes efter § 121, jf . §§ 122 og 123 .

Lovbemærkninger
Efter den foreslåede nye § 58 c skal der gives oplysninger om de positive og negative forskelsbeløb, som 
konstateres ved første indregning og måling af kapitalandele efter § 43 a . Dette oplysningskrav gennem-
fører artikel 27, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv .

Den gældende § 43 a i årsregnskabsloven omhandler indregning og måling af kapitalandele i datterog 
associerede virksomheder efter indre værdis metode . § 43 a gennemfører artikel 9, stk . 7, jf . artikel 27, i 
det nye regnskabsdirektiv . § 43 a har hidtil gennemført artikel 59 i 4 . selskabsdirektiv .

De beregningsmetoder, som anvendes ved indregning og måling efter indre værdis metode, er de samme 
som anvendes ved udarbejdelsen af koncernregnskabet. Herunder finder § 121, der foreslås ændret i for-
slagets § 1, nr . 153, anvendelse ved overtagelsen af kapitalandelene . § 121 regulerer, hvornår en virksom-
hed kan anvende overtagelsesmetoden, jf . § 122, som foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 153-155, eller 
sammenlægningsmetoden, jf . § 123, som foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 156, til indregning og måling 
af en virksomhedssammenslutning (koncernetablering) .

Uanset hvilken beregningsmetode som anvendes, skal der beregnes et forskelsbeløb mellem købsprisen 
og nettoaktiverne opgjort efter en af de to metoder . Forskelsbeløbet er udtryk for den goodwill, der er 
betalt .

Det foreslås, at den nye § 58 c skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 58 c blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 59 . Indregner virksomheden renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal årets indreg-
nede rentebeløb oplyses for hver post .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 59 . Indregner virksomheden renteomkostninger som en del af kostprisen for aktiver, skal rentebeløbet 
oplyses for hver post .

Lovbemærkninger
Efter gældende årsregnskabslovs §§ 27 og 31 kan renter indregnes som en del af kostprisen for anlægs-
aktiver og omsætningsaktiver . Dette er videreført i forslagets §§ 40 og 44 . Efter forslagets § 59 skal 
noterne for hver relevant post under aktiver oplyse om rentebeløb, som er indregnet i aktivernes kostpris . 
Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 35, stk . 4 . Der henvises endvidere til forslagets § 53, 
som kræver oplysning i regnskabspraksis, hvis der er indregnet renter .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Overskriften »Aktiver« til § 59 ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at overskriften »Aktiver«, der fejlagtigt er placeret over § 59, flyttes således, at den placeres 
over § 57 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 59 ændres »rentebeløbet« til: »årets indregnede rentebeløb« .

Lovbemærkninger
Efter § 59 skal virksomheder, der for aktiver indregner renteomkostninger som en del af kostprisen, oplyse 
rentebeløbet for hver post .

Bestemmelsen implementerer regnskabsdirektivets artikel 17, stk . 1, litra a, nr . vi . Ifølge direktivbestem-
melsens ordlyd er det alene de renter, der er indregnet (kapitaliseret) i årets løb som en del af aktivernes 
kostpris, der skal oplyses .

Det foreslås at ændre § 59, så det fremgår, at det er de i året indregnede renter, der skal oplyses om, og 
ikke de akkumulerede renter fra tidligere år .

Med forslaget bringes bestemmelsen således i fuld overensstemmelse med artikel 17, stk . 1, litra a, nr . vi i 
regnskabsdirektivet .
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Forslaget bringer også bestemmelsen i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, 
IFRS, på dette område . IFRS indeholder i IAS 23, afsnit 26, litra a, et tilsvarende oplysningskrav som det 
foreslåede .
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Gældende bestemmelse
§ 60 . Har virksomheden valgt at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, skal det oplyses, hvilke 
indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 60 . Det skal oplyses, hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de 
er indregnet .

Lovbemærkninger
Som noget nyt kræver forslagets § 60, at virksomheden skal oplyse hvilke typer aktiver, der er indregnet 
i balancen, og som virksomheden ikke har den juridiske ejendomsret til . Samtidig skal den værdi, aktiverne 
er indregnet til, angives .

Kravet skal ses i lyset af, at hverken definitionen på aktiver eller indregningskriterierne i forslagets § 33 
stiller krav om ejerskab som betingelse for indregning i balancen . Kravet må især forventes at få betydning 
for de virksomheder, som har indgået aftaler om finansiel leasing.

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 60 affattes således:

»§ 60 . Har virksomheden valgt at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, skal det oplyses, hvil-
ke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvilken værdi de er indregnet .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 60 er en konsekvens af forslaget i § 1, nr . 14, der ændrer 
årsregnskabslovens § 33, stk . 1, således, at det fremover bliver frivilligt for små virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse B at indregne aktiver, der ikke ejes, men kontrolleres af virksomheden . Vælger virksom-
heden at indregne sådanne aktiver, skal virksomheden som hidtil oplyse herom i noterne i henhold til den 
ændrede affattelse af § 60 .

Gældende bestemmelse
§ 61 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 61 . Karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver skal oplyses .

Lovbemærkninger
Som en nyskabelse indeholder forslagets § 61 en pligt til at oplyse om væsentlige eventualaktiver . Et til-
svarende krav findes i IAS 37.

Eventualaktiver defineres i bilag 1, C, nr. 8. Der er tale om aktiver, der kan forventes at opstå som resultat 
af tidligere begivenheder, men hvor aktivernes eksistens afhænger af udfaldet af en eller flere usikre frem-
tidige begivenheder . Der er således tale om „mulige“ fremtidige økonomiske fordele, som sandsynligvis vil 
opstå som følge af begivenheder, der har fundet sted . Der er f .eks . tale om et eventualaktiv, hvis virksom-
hedens ledelse vurderer, at der er gode chancer for at vinde et søgsmål i en verserende erstatningssag .

Eventualaktiver opfylder ikke definitionen på et aktiv, da der ikke er tale om en økonomisk ressource, som 
på nuværende tidspunkt er under virksomhedens kontrol . Selvom det vurderes som sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, er det ofte forbundet med stor usikkerhed at opgøre 
værdien heraf . Eventualaktiver kan derfor ikke indregnes i balancen som aktiver, men skal i stedet oplyses 
i noterne . Informationen er relevant for regnskabsbruger, ikke mindst i forbindelse med prognoseopgaven, 
da eventualaktiverne jo med en vis sandsynlighed vil blive til egentlige aktiver i fremtiden . Pligten til at 
oplyse om væsentlige eventualaktiver indebærer, at der skal gives en kort beskrivelse af eventualaktivets 
art . Hvis det er muligt, bør ledelsen endvidere angive et estimeret beløb og redegøre for vurderingen af 
eventualaktivets værdi .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 61 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 61 skal virksomheden oplyse om karakteren og 
værdien af virksomhedens eventualaktiver .

Eventualaktiver er forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som 
kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en eller 
flere usikre begivenheder i fremtiden, som er uden for virksomhedens kontrol, jf. definitionen i lovens bilag 
1, C, nr . 8 . Der er således tale om mulige fremtidige økonomiske fordele, der sandsynligvis vil opstå som 
følge af begivenheder, der har fundet sted . Der er f .eks . tale om et eventualaktiv, hvis virksomhedens 
ledelse vurderer, at der er gode chancer for at vinde et søgsmål i en verserende erstatningssag .

Oplysningerne, som kræves efter bestemmelsen, er en kort beskrivelse af de omstændigheder og forhold, 
som ligger til grund for eventualaktivet, samt værdien heraf .
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Gældende bestemmelse
§ 61 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 61 . Karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver skal oplyses .

Lovbemærkninger
Som en nyskabelse indeholder forslagets § 61 en pligt til at oplyse om væsentlige eventualaktiver . Et til-
svarende krav findes i IAS 37.

Eventualaktiver defineres i bilag 1, C, nr. 8. Der er tale om aktiver, der kan forventes at opstå som resultat 
af tidligere begivenheder, men hvor aktivernes eksistens afhænger af udfaldet af en eller flere usikre frem-
tidige begivenheder . Der er således tale om „mulige“ fremtidige økonomiske fordele, som sandsynligvis vil 
opstå som følge af begivenheder, der har fundet sted . Der er f .eks . tale om et eventualaktiv, hvis virksom-
hedens ledelse vurderer, at der er gode chancer for at vinde et søgsmål i en verserende erstatningssag .

Eventualaktiver opfylder ikke definitionen på et aktiv, da der ikke er tale om en økonomisk ressource, som 
på nuværende tidspunkt er under virksomhedens kontrol . Selvom det vurderes som sandsynligt, at frem-
tidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, er det ofte forbundet med stor usikkerhed at opgøre 
værdien heraf . Eventualaktiver kan derfor ikke indregnes i balancen som aktiver, men skal i stedet oplyses 
i noterne . Informationen er relevant for regnskabsbruger, ikke mindst i forbindelse med prognoseopgaven, 
da eventualaktiverne jo med en vis sandsynlighed vil blive til egentlige aktiver i fremtiden . Pligten til at 
oplyse om væsentlige eventualaktiver indebærer, at der skal gives en kort beskrivelse af eventualaktivets 
art . Hvis det er muligt, bør ledelsen endvidere angive et estimeret beløb og redegøre for vurderingen af 
eventualaktivets værdi .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 61 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 61 skal virksomheden oplyse om karakteren og 
værdien af virksomhedens eventualaktiver .

Eventualaktiver er forhold, der eksisterer på balancedagen som resultat af tidligere begivenheder, og som 
kan medføre fremtidige økonomiske fordele, men hvor aktivernes eksistens først kan bekræftes af en eller 
flere usikre begivenheder i fremtiden, som er uden for virksomhedens kontrol, jf. definitionen i lovens bilag 
1, C, nr . 8 . Der er således tale om mulige fremtidige økonomiske fordele, der sandsynligvis vil opstå som 
følge af begivenheder, der har fundet sted . Der er f .eks . tale om et eventualaktiv, hvis virksomhedens 
ledelse vurderer, at der er gode chancer for at vinde et søgsmål i en verserende erstatningssag .

Oplysningerne, som kræves efter bestemmelsen, er en kort beskrivelse af de omstændigheder og forhold, 
som ligger til grund for eventualaktivet, samt værdien heraf .
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§ 61 gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Endvidere gælder 
bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) via 
henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virk-
somheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

4 . direktiv indeholder ikke krav om oplysning om eventualaktiver .

Den internationale regnskabsstandard IAS 37, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualak-
tiver, kræver oplysning om virksomhedens eventualaktiver .

Det foreslås, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og mellemstore virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse C fritages for at oplyse om eventualaktiver i årsrapporten, så dette krav 
fremover alene gælder for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D .

Det foreslås således, at § 61 ophæves, idet kravet flyttes med redaktionelle ændringer til en ny bestem-
melse i § 90 b i regnskabsklasse C, som gælder for store virksomheder (forslagets § 1, nr . 32) . Bestemmel-
sen i § 90 b vil tillige gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, 
stk . 1 .

Om baggrunden for forslaget kan der i øvrigt henvises til afsnit 2 .1 .3 .7 . i de almindelige bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 62 . Andelsvirksomheder skal angive den samlede efterbetaling fra eller tilbagebetaling til andelshaver-
ne .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 62 . Andelsvirksomheder skal angive den samlede efterbetaling fra eller tilbagebetaling til andelshaver-
ne .

Lovbemærkninger
Oplysningskravet i forslagets § 62 er nyt og gælder kun andelsvirksomheder . Den samlede størrelse af 
virksomhedens eventuelle tilbagebetalinger til andelshaverne (herunder dividende) skal angives . Tilsva-
rende gælder den samlede størrelse af andelshavernes eventuelle efterbetalinger til virksomheden .

Andelsvirksomheder skal endvidere redegøre for den regnskabsmæssige behandling af disse tilbageog 
efterbetalinger, jf . forslagets § 53, stk . 2, nr .5 .

De nævnte oplysninger er nødvendige for at kunne foretage en reel sammenligning af forskellige andels-
virksomheders resultater .
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Forpligtelser og eventualforpligtelser

Gældende bestemmelse
§ 63 . Der skal oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år 
efter balancetidspunktet .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 63 . Der skal oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år 
efter balancetidspunktet .

Lovbemærkninger
I lighed med gældende lov kræver forslagets § 63, at der med beløb oplyses om den del af virksomhedens 
samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet . Dette svarer til gældende 
lovs § 64 e, der er en lempelse af kravet i samme lovs § 46, stk . 1 . Lempelsen gælder dog ikke for de mel-
lemstore og store virksomheder, hvilket i forslaget giver sig udslag i forslagets § 92, der kræver, at virk-
somheder i regnskabsklasse C tillige skal oplyse om den del af de enkelte gældsposter, der forfalder til 
betaling om mere end 5 år .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 6, og artikel 44, stk . 1 .

Gældende bestemmelse
§ 64 . Virksomheden skal oplyse om den samlede størrelse af sine eventualforpligtelser, herunder leasing-, 
kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Stk. 2. Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive 
det samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser samt angive den regnskabsmæssige værdi 
af de pantsatte aktiver henholdsvis de aktiver, der er stillet sikkerhed i .

Stk. 3. Forpligtelser, som nævnt i stk . 1, samt pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som nævnt i stk . 2, 
over for tilknyttede henholdsvis associerede virksomheder skal oplyses særskilt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 64 . Virksomheden skal oplyse om sine eventualforpligtelser . Herunder skal den angive beløbene for hen-
holdsvis pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede veksler og andre eventualforpligtelser, 
som ikke er indregnet i balancen . Oplysningerne skal gives for hver kategori .

Stk. 2 . Har virksomheden indgået lejeeller leasingkontrakter, skal forpligtelserne i henhold til kontrak-
terne særskilt angives, medmindre de er indregnet i balancen .

Stk. 3 . De i stk . 1 og 2 omhandlede forpligtelser over for en modervirksomhed og dennes øvrige dat-
tervirksomheder skal oplyses særskilt, specificeret for hver kategori .

Stk. 4 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og herunder 
angive det samlede omfang af pantsætningerne samt de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige 
værdi .

Lovbemærkninger
Forslagets § 64 omhandler oplysninger om eventualforpligtelser og implementerer 4 . direktivs artikel 43, 
stk . 1, nr . 7 . Grænsedragningen mellem eventualforpligtelser, som skal noteoplyses, og hensatte forplig-
telser, der skal indregnes i balancen, kan i visse tilfælde være vanskelig . Egentlige forpligtelser, som blot 
er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, skal altid indregnes som hensatte forpligtelser i balan-
cen, såfremt forpligtelsen sandsynligvis bliver aktuel, og beløbets størrelse kan beregnes pålideligt . Even-
tualforpligtelser indregnes derimod ikke i balancen, da der er tale om forhold, som enten ikke opfylder defi-
nitionen på en (eksisterende) forpligtelse, eller som ikke opfylder indregningskriterierne om sandsynlighed 
og pålidelighed . En eventualforpligtelse kan således være en forpligtelse, der kan opstå som resultat af tid-
ligere begivenheder, men hvor forpligtelsens eksistens afhænger af udfaldet af en eller flere usikre frem-
tidige begivenheder . Det kan også være en eksisterende forpligtelse, hvor det dog ikke er sandsynligt, at 
forpligtelsen bliver aktuel, eller hvor forpligtelsens størrelse ikke med rimelighed kan opgøres. Se definiti-
onen i bilag 1, C, nr . 9 .

Stk . 1 stiller i lighed med gældende lovs § 46, stk . 3, krav om, at virksomhederne oplyser om størrelsen af 
væsentlige pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede veksler og andre eventualforpligtel-
ser, som ikke er indregnet i balancen . Ofte vil de nævnte forhold skulle indregnes i balancen som hensatte 
forpligtelser, jf . forslagets § 47 . Oplysningerne skal gives særskilt for hver kategori . Ved pensionsforplig-
telser forstås sådanne eventualforpligtelser, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt eller lignende . Pen-
sionsforpligtelser, der er afdækket i et forsikringsselskab, skal ikke oplyses .

Stk . 2 kræver oplysninger om de særlige eventualforpligtelser, der knytter sig til lejeeller leasingkontrak-
ter af væsentlig betydning for virksomhedens drift . Oplysningskravet kan ofte opfyldes ved at oplyse om 
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Gældende bestemmelse
§ 64 . Virksomheden skal oplyse om den samlede størrelse af sine eventualforpligtelser, herunder leasing-, 
kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Stk. 2. Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive 
det samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser samt angive den regnskabsmæssige værdi 
af de pantsatte aktiver henholdsvis de aktiver, der er stillet sikkerhed i .

Stk. 3. Forpligtelser, som nævnt i stk . 1, samt pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som nævnt i stk . 2, 
over for tilknyttede henholdsvis associerede virksomheder skal oplyses særskilt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 64 . Virksomheden skal oplyse om sine eventualforpligtelser . Herunder skal den angive beløbene for hen-
holdsvis pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede veksler og andre eventualforpligtelser, 
som ikke er indregnet i balancen . Oplysningerne skal gives for hver kategori .

Stk. 2 . Har virksomheden indgået lejeeller leasingkontrakter, skal forpligtelserne i henhold til kontrak-
terne særskilt angives, medmindre de er indregnet i balancen .

Stk. 3 . De i stk . 1 og 2 omhandlede forpligtelser over for en modervirksomhed og dennes øvrige dat-
tervirksomheder skal oplyses særskilt, specificeret for hver kategori .

Stk. 4 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og herunder 
angive det samlede omfang af pantsætningerne samt de pantsatte aktivers samlede regnskabsmæssige 
værdi .

Lovbemærkninger
Forslagets § 64 omhandler oplysninger om eventualforpligtelser og implementerer 4 . direktivs artikel 43, 
stk . 1, nr . 7 . Grænsedragningen mellem eventualforpligtelser, som skal noteoplyses, og hensatte forplig-
telser, der skal indregnes i balancen, kan i visse tilfælde være vanskelig . Egentlige forpligtelser, som blot 
er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstid, skal altid indregnes som hensatte forpligtelser i balan-
cen, såfremt forpligtelsen sandsynligvis bliver aktuel, og beløbets størrelse kan beregnes pålideligt . Even-
tualforpligtelser indregnes derimod ikke i balancen, da der er tale om forhold, som enten ikke opfylder defi-
nitionen på en (eksisterende) forpligtelse, eller som ikke opfylder indregningskriterierne om sandsynlighed 
og pålidelighed . En eventualforpligtelse kan således være en forpligtelse, der kan opstå som resultat af tid-
ligere begivenheder, men hvor forpligtelsens eksistens afhænger af udfaldet af en eller flere usikre frem-
tidige begivenheder . Det kan også være en eksisterende forpligtelse, hvor det dog ikke er sandsynligt, at 
forpligtelsen bliver aktuel, eller hvor forpligtelsens størrelse ikke med rimelighed kan opgøres. Se definiti-
onen i bilag 1, C, nr . 9 .

Stk . 1 stiller i lighed med gældende lovs § 46, stk . 3, krav om, at virksomhederne oplyser om størrelsen af 
væsentlige pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede veksler og andre eventualforpligtel-
ser, som ikke er indregnet i balancen . Ofte vil de nævnte forhold skulle indregnes i balancen som hensatte 
forpligtelser, jf . forslagets § 47 . Oplysningerne skal gives særskilt for hver kategori . Ved pensionsforplig-
telser forstås sådanne eventualforpligtelser, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt eller lignende . Pen-
sionsforpligtelser, der er afdækket i et forsikringsselskab, skal ikke oplyses .

Stk . 2 kræver oplysninger om de særlige eventualforpligtelser, der knytter sig til lejeeller leasingkontrak-
ter af væsentlig betydning for virksomhedens drift . Oplysningskravet kan ofte opfyldes ved at oplyse om 
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de årlige forpligtelser i henhold til de indgåede lejeeller leasingkontrakter, tillige med det tidsrum aftalerne 
løber over . Oplysningerne skal kun gives, hvis forpligtelserne ikke er indregnet i balancen .

Definitionerne på aktiver og forpligtelser, sammenholdt med indregningskriterierne i forslagets § 33, vil 
normalt indebære, at finansielt leasede aktiver skal indregnes, medens operationelt leasede aktiver blot 
oplyses som eventualforpligtelser. Forslaget går ikke nærmere ind på afgrænsningen af, hvad der er finan-
siel leasing, men overlader dette til standarder i henhold til §136 . Se dog bemærkningerne til forslagets 
§ 33 .

Stk . 3 viderefører gældende lovs § 46, stk . 3, sidste pkt ., hvorefter eventualforpligtelser overfor koncern-
virksomheder skal oplyses særskilt .

Stk . 4 viderefører gældende lovs § 46, stk . 2, og § 64e, sidste pkt . Der skal gives oplysninger, så regn-
skabsbruger bliver bekendt med pantsætningernes samlede omfang og de pantsatte aktivers samlede 
regnskabsmæssige værdi. En nærmere  specifikation heraf er  således  ikke påkrævet  for  virksomheder 
omfattet af klasse B .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 64 affattes således:

»§ 64 . Virksomheden skal oplyse om den samlede størrelse af sine eventualforpligtelser, herunder lea-
sing-, kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Stk. 2 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den oplyse dette og angive det 
samlede omfang af pantsætninger og sikkerhedsstillelser samt angive den regnskabsmæssige værdi af de 
pantsatte aktiver henholdsvis de aktiver, der er stillet sikkerhed i .

Stk. 3 . Forpligtelser, som nævnt i stk . 1, samt pantsætninger og sikkerhedsstillelser, som nævnt i stk . 2, 
over for tilknyttede henholdsvis associerede virksomheder skal oplyses særskilt .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 64 i årsregnskabsloven skal virksomheden oplyse om sine eventualforpligtelser . Den 
skal herunder angive beløbene for henholdsvis pensions-, kautions- og garantiforpligtelser, diskonterede 
veksler og andre eventualforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen .

Grænsedragningen mellem eventualforpligtelser, som skal oplyses i noterne, og hensatte forpligtelser, der 
skal indregnes i balancen, kan i visse tilfælde være vanskelig . Egentlige forpligtelser, som blot er uvisse 
med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt, skal altid indregnes som hensatte forpligtelser i balancen, 
hvis det er sandsynligt, at forpligtelsen bliver aktuel, og beløbets størrelse kan beregnes pålideligt . Even-
tualforpligtelser indregnes derimod ikke i balancen, da der er tale om forhold, som enten ikke opfylder defi-
nitionen på en (eksisterende) forpligtelse, eller som ikke opfylder indregningskriterierne om sandsynlighed 
og pålidelighed . En eventualforpligtelse kan således være en forpligtelse, der kan opstå som resultat af tid-
ligere begivenheder, men hvor forpligtelsens eksistens afhænger af udfaldet af en eller flere usikre frem-
tidige begivenheder . Det kan også være en eksisterende forpligtelse, hvor det dog ikke er sandsynligt, at 
forpligtelsen bliver aktuel, eller hvor forpligtelsens størrelse ikke med rimelighed kan opgøres .
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Det foreslås, at § 64 affattes på ny .

Efter det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra d, skal der oplyses om den samlede størrelse af de 
finansielle forpligtelser, garantier eller eventualforpligtelser, som ikke er opført i balancen. Herudover skal 
oplyses om arten og formen af sikkerhedsstillelser, der eventuelt er stillet . Pensionsforpligtelser og forplig-
telser over for tilknyttede eller associerede virksomheder skal oplyses særskilt .

Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 64 skal ses i sammenhæng med det nye regnskabsdirek-
tivs artikel 4, stk . 5, hvorefter der for små virksomheder ikke må stilles krav om oplysninger udover, hvad 
der kræves oplyst i henhold til direktivet, dvs . de krav der stilles i artikel 16, stk . 1, litra d, som beskrevet 
ovenfor . De gældende krav i § 64, hvorefter der skal oplyses beløb for de enkelte kategorier, der er nævnt 
i den gældende § 64, stk . 1, kan således ikke opretholdes . For små virksomheder kan der alene stilles krav 
om, at der oplyses ét samlet beløb for alle forpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Efter det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra d, skal pensionsforpligtelser, som ikke er indregnet 
i balancen, oplyses særskilt . Da pensionsforpligtelser ifølge årsregnskabsloven altid skal indregnes i balan-
cen, foreslås det at fjerne kravet i den gældende § 64, stk . 1, 3 . pkt ., om, at der skal gives særskilt oplys-
ning om pensionsforpligtelser . Med samme begrundelse foreslås det, at pensionsforpligtelser udgår af de 
opregnede eksempler i den gældende § 64, stk . 1 .

Som en konsekvens af, at leasingkontrakter, jf . nedenstående afsnit, ikke længere kræves oplyst særskilt 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, foreslås leasingforpligtelser medtaget i opregningen i 
den foreslåede § 64, stk . 1, der omtales nedenfor, da de fortsat skal medtages ved opgørelsen af de sam-
lede eventualforpligtelser .

Efter den foreslåede § 64, stk . 1, skal der således gives oplysning om den samlede størrelse af virksomhe-
dens eventualforpligtelser, herunder leasing-, kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualfor-
pligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Ved de foreslåede ændringer af § 64 er lejeforpligtelser udgået af opregningen, men der er herved ikke til-
tænkt nogen realitetsændring, idet forpligtelser i henhold til lejekontrakter anses for at være omfattet af 
leasingforpligtelser . Desuden er diskonterede veksler udgået af opregningen i stk . 1, hvilket skyldes, at dis-
konterede veksler stort set ikke anvendes længere .

Det foreslåede stk . 2 viderefører det gældende stk . 4, idet det dog præciseres, at der udover oplysning om 
det samlede omfang af pantsætninger også skal oplyses om det samlede omfang af andre sikkerhedsstil-
lelser . Yderligere præciseres det, at der udover oplysninger om den regnskabsmæssige værdi af de pant-
satte aktiver også skal oplyses om den regnskabsmæssige værdi af de aktiver, der er stillet sikkerhed i .

Det foreslåede stk . 3 gennemfører bestemmelsen i det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra d, 
hvorefter de forpligtelser, som er opregnet i de foreslåede bestemmelser i stk . 1 og 2, herunder sikker-
hedsstillelser, som virksomheden har over for tilknyttede henholdsvis associerede virksomheder, skal 
oplyses særskilt. Tilknyttede henholdsvis associerede virksomheder er defineret i lovens bilag 1, B, nr. 5 
og 6 . Bilag 1, B, nr . 5 foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 179 .
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Det foreslås, at den nye affattelse af § 64 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, er § 64 
omfattet af de regler, der gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse 
bestemmelser, som følge af forslaget .

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D suppleres den foreslåede § 64 af den nye § 94 b, 
som foreslås indsat i årsregnskabsloven i forslagets § 1, nr . 118 .

Der henvises i øvrigt til de hidtidige bemærkninger til § 64, jf . specielle bemærkninger til § 64: Folketings-
tidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3312-3313 .
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Gældende bestemmelse
§ 65 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 65 . Virksomheden skal angive nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder, 
hvis aktiviteterne henholdsvis markederne afviger indbyrdes . Ved fordelingen skal der tages hensyn til den 
måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens ordinære drift, er tilrette-
lagt .

Stk. 2 . Angivelserne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden, herunder hvis 
betingelserne i § 32, stk . 1, er opfyldt . Udeladelsen skal begrundes . § 11, stk . 2, finder ikke anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslagets § 65 svarer til gældende regel i årsregnskabslovens § 49 og 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, hvor-
efter nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder skal oplyses, hvis disse akti-
viteter og markeder afviger indbyrdes . Som følge af det generelle væsentlighedskriterium i § 13, stk . 1, 
nr. 3, er udtrykket „betydeligt“ ikke længere at finde i lovteksten til § 65.

Udtrykkene „aktiviteter“ og „geografiske markeder“ defineres ikke nærmere, og det er således op til virk-
somhedens ledelse at foretage en efter virksomhedens forhold relevant afgrænsning, således at regn-
skabsbruger bibringes nyttig  information. Der kan f.eks. være tale om en geografisk opdeling  i salg til 
hjemmemarked henholdsvis eksportmarked og opdeling af aktiviteter på forskellige brancheområder . Der 
stilles ikke krav om opdeling i varegrupper . Oplysningspligten gælder kun, såfremt der er tale om væsent-
lige afvigelser i nettoomsætningens fordeling på henholdsvis aktiviteter og geografiske markeder.

Hvis de krævede oplysninger kan volde betydelig skade for virksomheden, kan oplysningerne udelades . En 
udeladelse skal begrundes konkret og fyldestgørende . Udeladelse med henvisning til skadesklausulen kan 
kun benyttes, hvis der er tale om en konkret og reel risiko for betydelig skade, som ikke kan afhjælpes ved 
at give oplysninger på et mere aggregeret niveau .

Små og mellemstore virksomheder, der i henhold til forslagets § 32 sammendrager visse poster i resulta-
topgørelsen, således at nettoomsætningen ikke vises, kan ligeledes undlade at oplyse om nettoomsætnin-
gens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder, da betingelsen „betydelig skade“ herved anses for 
opfyldt . Pligten til at give supplerende oplysninger for at opnå et retvisende billede, jf . forslagets § 11, 
stk. 2, finder i så fald ikke anvendelse hér.

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Overskriften »Resultatopgørelsen« til § 65 samt § 65 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 65 skal virksomheden give oplysning om netto-
omsætningens fordeling på aktiviteter og geografiske markeder — såkaldte segmentoplysninger — hvis 



314 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

disse aktiviteter og markeder afviger indbyrdes . Oplysningerne kan dog undlades, hvis de kan volde bety-
delig skade for virksomheden .

Det foreslås, at bestemmelsen i § 65 ophæves for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virk-
somheder), således at bestemmelsen flyttes med redaktionelle ændringer til regnskabsklasse C (mellem-
store og store virksomheder) som en ny bestemmelse i § 96, stk . 1 (forslagets § 1, nr . 29) .

Baggrunden for forslaget er, at kravet kan medføre store administrative vanskeligheder ved regnskabsud-
arbejdelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B . Det tab af information, der følger heraf for 
regnskabsbrugerne, vurderes i forhold hertil at være beskedent .

Klassifikation

Gældende bestemmelse
§ 66 . Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskueligheden, skal anføres særskilt i no-
terne . De tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår skal anføres .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 66 . Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskueligheden, skal anføres særskilt i 
noterne . De tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår skal anføres .

Lovbemærkninger
Årsregnskabet skal opstilles i overensstemmelse med regnskabsskemaerne i bilag 2, skema 1 og 2 . Har 
virksomheden sammendraget arabertalsposter for at fremme overskueligheden i årsregnskabet, jf . forsla-
gets § 23, stk. 3, skal de sammendragne poster specificeres i noterne, så regnskabsbruger hér får de 
beløbsmæssige oplysninger, som regnskabsskemaerne kræver . Dette gælder dog ikke, hvor de omhand-
lede poster er ubetydelige, jf. forslagets § 13, stk. 1, nr. 3. Kravet om specifikationen af sammendragne 
poster gælder også sammenligningstal for det foregående regnskabsår . Bestemmelsen viderefører gæl-
dende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk . 3 .
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Klassifikation

Gældende bestemmelse
§ 66 . Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskueligheden, skal anføres særskilt i no-
terne . De tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår skal anføres .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 66 . Arabertalsposter, der er sammendraget for at fremme overskueligheden, skal anføres særskilt i 
noterne . De tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår skal anføres .

Lovbemærkninger
Årsregnskabet skal opstilles i overensstemmelse med regnskabsskemaerne i bilag 2, skema 1 og 2 . Har 
virksomheden sammendraget arabertalsposter for at fremme overskueligheden i årsregnskabet, jf . forsla-
gets § 23, stk. 3, skal de sammendragne poster specificeres i noterne, så regnskabsbruger hér får de 
beløbsmæssige oplysninger, som regnskabsskemaerne kræver . Dette gælder dog ikke, hvor de omhand-
lede poster er ubetydelige, jf. forslagets § 13, stk. 1, nr. 3. Kravet om specifikationen af sammendragne 
poster gælder også sammenligningstal for det foregående regnskabsår . Bestemmelsen viderefører gæl-
dende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk . 3 .
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Gældende bestemmelse
§ 67 . Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i skemaerne, jf . bilag 2, skema 1 eller 2, skal 
dets forbindelse med andre poster oplyses i noterne eller i tilknytning til posterne .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 67 . Hvis et aktiv eller passiv henhører under flere poster i skemaerne, jf . bilag 2, skema 1 eller 2, skal 
dets forbindelse med andre poster oplyses i noterne eller i tilknytning til posterne .

Lovbemærkninger
Hvis det er nødvendigt for forståelsen af årsregnskabet, skal der oplyses om aktiveller passivposters for-
bindelse med andre aktiveller passivposter i årsregnskabet . Bestemmelsen svarer til gældende årsregn-
skabsbekendtgørelses § 4, stk . 1 . Som eksempel på en nødvendig oplysning kan nævnes en forpligtelse, 
der er opdelt i langfristet og kortfristet gæld, uden at det af postbenævnelsen fremgår, at der er tale om 
den samme forpligtelse . Som oftest fremgår posternes samhørighed dog tilstrækkeligt af postbenævnel-
serne, så det derved ikke er nødvendigt at specificere opdelingen i noterne.

Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 67 a . Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er 
særlige på grund af deres størrelse eller art . Der skal herunder gives oplysning om årets
1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 67 indsættes før overskriften før § 68:

»Resultatopgørelsen

§ 67 a . Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er 
særlige på grund af deres størrelse eller art . Der skal herunder gives oplysning om årets
1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabsloven opererer i dag ikke med begrebet ”særlige indtægts- og omkostningsposter”, men som 
led i gennemførelsen af artikel 16, stk . 1, litra f, i det nye regnskabsdirektiv foreslås det, at der indsættes 
en bestemmelse herom som § 67 a i årsregnskabsloven, hvorefter der skal oplyses om størrelsen og arten 
af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art . Bestemmelsen 
indsættes med overskriften ”Resultatopgørelsen” .

Den nævnte direktivbestemmelse stiller således krav om, at udover de oplysninger, der kræves i henhold 
til andre bestemmelser i direktivet, skal der i noterne til årsregnskabet gives oplysninger om størrelsen og 
arten af enkelte indtægts- eller udgiftsposter af særlig størrelse eller beskaffenhed .

Årsregnskabsloven indeholder dog allerede i dag bestemmelser om oplysninger om specifikke poster, der 
efter deres art kan anses for særlige poster . Den foreslåede ændring indebærer således et paradigmeskift, 
hvorefter der nu bliver tale om en principbaseret regulering, hvor der skal oplyses om poster, der ud fra en 
konkret vurdering anses for at være særlige i stedet for som tidligere, hvor der skulle oplyses om visse 
poster, som pr. definition var særlige.

De gældende bestemmelser, som regulerer særlige poster, omfatter bestemmelserne i § 58, stk . 1, nr . 2 
og 3, om oplysning om årets tilbageførsler af op- og nedskrivninger på omsætningsaktiver samt om årets 
nedskrivninger på omsætningsaktiver, der overstiger normale nedskrivninger .

Disse to bestemmelser flyttes efter forslaget til den nye § 67 a, hvor de indsættes i § 67 a som nr. 1 og 2.
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Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 67 a . Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er 
særlige på grund af deres størrelse eller art . Der skal herunder gives oplysning om årets
1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 67 indsættes før overskriften før § 68:

»Resultatopgørelsen

§ 67 a . Virksomheden skal oplyse om størrelsen og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er 
særlige på grund af deres størrelse eller art . Der skal herunder gives oplysning om årets
1) tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver,
2) nedskrivninger på omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger,
3) nedskrivninger på anlægsaktiver og
4) tilbageførsler af nedskrivninger på anlægsaktiver .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabsloven opererer i dag ikke med begrebet ”særlige indtægts- og omkostningsposter”, men som 
led i gennemførelsen af artikel 16, stk . 1, litra f, i det nye regnskabsdirektiv foreslås det, at der indsættes 
en bestemmelse herom som § 67 a i årsregnskabsloven, hvorefter der skal oplyses om størrelsen og arten 
af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art . Bestemmelsen 
indsættes med overskriften ”Resultatopgørelsen” .

Den nævnte direktivbestemmelse stiller således krav om, at udover de oplysninger, der kræves i henhold 
til andre bestemmelser i direktivet, skal der i noterne til årsregnskabet gives oplysninger om størrelsen og 
arten af enkelte indtægts- eller udgiftsposter af særlig størrelse eller beskaffenhed .

Årsregnskabsloven indeholder dog allerede i dag bestemmelser om oplysninger om specifikke poster, der 
efter deres art kan anses for særlige poster . Den foreslåede ændring indebærer således et paradigmeskift, 
hvorefter der nu bliver tale om en principbaseret regulering, hvor der skal oplyses om poster, der ud fra en 
konkret vurdering anses for at være særlige i stedet for som tidligere, hvor der skulle oplyses om visse 
poster, som pr. definition var særlige.

De gældende bestemmelser, som regulerer særlige poster, omfatter bestemmelserne i § 58, stk . 1, nr . 2 
og 3, om oplysning om årets tilbageførsler af op- og nedskrivninger på omsætningsaktiver samt om årets 
nedskrivninger på omsætningsaktiver, der overstiger normale nedskrivninger .

Disse to bestemmelser flyttes efter forslaget til den nye § 67 a, hvor de indsættes i § 67 a som nr. 1 og 2.
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De foreslåede bestemmelser i § 67 a, nr . 3 og 4, hvorefter der skal gives oplysning om henholdsvis ned-
skrivning på anlægsaktiver og tilbageførsel af nedskrivning på anlægsaktiver, er nye i årsregnskabsloven 
og gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 12, stk . 6, litra c .

Opregningen i § 67 a er ikke udtømmende, idet der generelt skal gives oplysninger om størrelsen og arten 
af indtægts- eller omkostningsposter, der er særlige efter deres størrelse eller art . Med poster forstås i 
denne forbindelse også transaktioner eller elementer, der indgår i resultatopgørelsens poster . Et eksem-
pel er salg af varer eller tjenesteydelser, der indgår i posten nettoomsætning, der ikke i sig selv anses for 
særlige, men som efter sin størrelse eller art konkret må anses for særlige .

Oplysningerne skal give regnskabsbrugeren bedre mulighed for at forstå virksomhedens resultat og udvik-
lingen heri og især baggrunden herfor i det omfang, særlige poster har haft indflydelse herpå. Oplysnin-
gerne skal også støtte regnskabsbrugeren i vurderingen af forventningerne til fremtiden . Årsagen er, at 
særlige poster ofte har en engangskarakter og derfor ikke kan forventes gentaget i de kommende år .

Særlige  poster  omfatter  også  poster,  som  efter  de  gældende  regler  defineres  som  ”ekstraordinære 
poster” . Forslaget skal derfor også ses i lyset af, at regnskabsposten ”ekstraordinære poster” foreslås 
afskaffet ved ophævelse af årsregnskabslovens § 30 .

Ved vurderingen af, hvornår en post skal anses for særlig, skal virksomheden tage udgangspunkt i, at der 
skal være tale om poster, der efter deres størrelse eller art afviger i forhold til de udsving, der almindelig-
vis ville blive forventet af virksomheden, og som derfor har betydning for regnskabsbrugerens forståelse 
af virksomhedens regnskab og udvikling . For ikke at udvande den skærpede opmærksomhed fra regn-
skabsbrugerens side, der må forventes vedrørende særlige poster, skal virksomheden dog udvise påpas-
selighed med ikke at anse en post for særlig, blot fordi den ikke knytter sig til virksomhedens centrale akti-
vitet .

Oplysningskravet omfatter både indtægter og omkostninger, og der skal så vidt muligt anvendes de samme 
kriterier ved vurderingen af, om en post er særlig, uanset om der er tale om en indtægt eller en omkost-
ning .

Der kan ikke opstilles konkrete kriterier for, hvornår en post (herunder en transaktion eller et element) i sig 
selv har en sådan størrelse, at den er en særlig post, der skal gives oplysninger om . Det følger imidlertid af 
forholdets natur, at niveauet ligger over det almindelige væsentlighedsniveau i § 13, stk . 1, nr . 3 .

I relation til posternes størrelse vil eksempelvis en kraftig vækst i virksomhedens omsætning ikke i sig selv 
bevirke, at nettoomsætningen anses for en særlig post . Det er en forudsætning, at den øgede omsætning 
også skyldes særlige forhold . Det vil formentlig være sjældent forekommende i praksis, at en omsætnings-
post vil være særlig alene på grund af sin størrelse .

For så vidt angår indtægts- eller omkostningsposter, der er særlige efter deres art, finder den almindelige 
grundlæggende forudsætning om væsentlighed i § 13, stk . 1, nr . 3, anvendelse . Det følger umiddelbart af, 
at bestemmelsen ikke selv indeholder kriterier for væsentlighed .

Ved afgrænsningen af, hvornår en post (herunder en transaktion eller et element) efter sin art er særlig, 
skal der lægges vægt på, i hvilket omfang posten adskiller sig fra poster, der indgår i virksomhedens nor-
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male aktiviteter, og i hvilket omfang oplysninger herom kan have betydning for regnskabsbrugerens for-
ståelse af virksomhedens økonomi og udviklingen heri .

Som eksempler på forhold, der på grund af deres art kan anses for særlige, kan nævnes:
• Nedskrivninger af varebeholdninger til nettorealisationsværdi eller nedskrivninger af materielle 

anlægsaktiver til genindvindingsværdi samt tilbageførsler af sådanne nedskrivninger
• Omstruktureringer af virksomhedens aktiviteter samt tilbageførsler af hensættelser til omstrukture-

ringsomkostninger
• Afhændelse af materielle anlægsaktiver
• Afhændelse af investeringer
• Afgørelse af retssager
• Tilbageførsel af andre hensatte forpligtelser

Ovenstående opregning af poster, som på grund af deres art er særlige, kan for virksomheder, der aflæg-
ger årsregnskab efter årsregnskabsloven, anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en given ind-
tægts- eller omkostningspost skal anses for en særlig post . Listen kan ikke anses for udtømmende .

Kravene om oplysning om årets tilbageførsler af nedskrivninger på omsætningsaktiver i den foreslåede 
§ 67 a, nr . 1 og 2, er som tidligere nævnt overført fra den gældende § 58, stk . 1, nr . 2 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 58, stk . 1, nr . 2, jf . specielle bemærkninger til § 58, stk . 1, nr . 2: Fol-
ketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3311, er fortsat gældende med ovenstående ændrin-
ger .

Kravet om oplysning om nedskrivninger på anlægsaktiver og tilbageførsler heraf i den foreslåede § 67 a, 
nr . 3, er som tidligere nævnt et nyt krav, der indføres som led i gennemførelsen af det nye regnskabsdirek-
tivs artikel 12, stk . 6, litra c . Hvis nedskrivningen eller tilbageførslen fremgår særskilt af resultatopgørel-
sen, vil en gentagelse af oplysningen i noterne ikke være påkrævet . Der stilles således ikke krav om, at 
samme oplysning gentages flere steder i årsregnskabet.

§ 67 a indeholder i lighed med direktivet ikke krav om, hvorledes oplysninger om de særlige poster skal 
gives . Der er således blot krav om, at oplysningerne skal gives i noterne til årsregnskabet .

Uanset at det ikke fremgår direkte af bestemmelsen, vil det være hensigtsmæssigt i oplysningen om de 
særlige poster at anføre, i hvilken post i resultatopgørelsen posten indgår, idet denne yderligere oplysning 
kan  have  stor  betydning  for  regnskabsbrugeren. Hvis  flere  særlige  poster  følger  af  samme  forhold  — 
eksempelvis en omstrukturering — vil det være hensigtsmæssigt at give oplysninger om alle disse særlige 
poster samlet .

I det omfang en særlig post — eksempelvis en gevinst ved salg af en domicilejendom — er præsenteret som 
en selvstændig linje i resultatopgørelsen, er der ikke krav om at give yderligere oplysninger herom i 
noterne .

Omvendt vil eksempelvis øgede distributionsomkostninger som følge af årsager, der i sig selv kan anses 
for særlige — eksempelvis hvis en virksomhed må benytte sig af luftfragt i stedet for skibsfragt som følge 
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af en isvinter — ikke medføre, at virksomheden kan præsentere en del af distributionsomkostningerne som 
en særlig post i resultatopgørelsen .

Det foreslås, at den nye § 67 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den 
nye § 67 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er 
derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Nærtstående parter m .v .

Gældende bestemmelse
§ 68 . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 68 . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret . Hvis det ikke 
fremgår af resultatopgørelsen, skal personaleomkostningerne specificeres i lønninger, pensioner og andre 
omkostninger til social sikring . De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal 
angives .

Lovbemærkninger
Forslagets §§ 68-74 indeholder en række oplysningskrav om nærtstående parter, herunder medarbej-
dere, ledelse og ejere .

Forslagets § 68 viderefører kravet i gældende lovs § 51, stk . 1, 1 . pkt ., om, at der skal oplyses om det gen-
nemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret . Forslaget angiver ikke hvilke metoder, der skal benyttes 
til at beregne antallet af beskæftigede . Det er således op til virksomhedens ledelse at vælge en opgørel-
sesmetode, der bedst muligt fortæller herom ud fra virksomhedens driftsog beskæftigelsesmæssige for-
hold . I nogle tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt at oplyse det absolutte antal medarbejdere med 
bemærkning om, at der er tale om f .eks . deltidseller sæsonbeskæftigede . I andre tilfælde bør der ske 
omregning af deltidsbeskæftigede til antal heltidsansatte . Direktionen i en virksomhed vil oftest skulle 
medregnes i opgørelsen, da direktionen, som er ansat af bestyrelsen eller ejerne, udgør virksomhedens 
daglige ledelse, og som sådan er beskæftiget i virksomheden . Derimod vil bestyrelsesmedlemmer i et sel-
skab normalt ikke skulle medregnes. Hvor det findes hensigtsmæssigt, kan antal beskæftigede beregnes 
ud fra ATP-betalingerne, jf . aktieselskabslovens § 178 og tilhørende bekendtgørelse, hvorefter medlem-
mer af direktionen ikke indgår ved beregningen .

Forslaget viderefører endvidere det gældende krav om, at personaleomkostningerne skal specificeres i Løn-
ninger, Pensioner og Andre omkostninger til social sikring, hvis dette ikke fremgår af resultatopgørelsen . Det 
forudsættes, at vederlag m.v. til ledelsen indgår i specifikationen. Kravet retter sig især mod den funktions-
opdelte resultatopgørelse, der i modsætning til den artsopdelte resultatopgørelse ikke indeholder specifika-
tion af disse personaleomkostninger . Se også forslagets § 69, der kræver særskilte oplysninger om vederlag 
m .v . til ledelsen .

Der skal til sammenligning gives de tilsvarende oplysninger for det foregående regnskabsår .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 68 affattes således:

»§ 68 . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret . Den tilsvaren-
de oplysning for det foregående regnskabsår skal angives .«
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Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 68, 2. pkt., skal personaleomkostninger specifi-
ceres i lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring, hvis dette ikke fremgår af resultatop-
gørelsen . Bestemmelsen vedrører således den funktionsopdelte resultatopgørelse, da denne — i modsæt-
ning til den artsopdelte resultatopgørelse — ikke indeholder en specifikation af personaleomkostninger. 
Kravet fremgår af 4 . direktiv, artikel 43, stk . 1, nr . 9, men kan med hjemmel i artikel 44, stk . 1, undlades 
for små virksomheder .

Det foreslås, at § 68, 2 . pkt ., ophæves for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B (små virk-
somheder), således at kravet flyttes med redaktionelle ændringer til regnskabsklasse C (mellemstore og 
store virksomheder) i en ny bestemmelse i § 98 a (forslagets § 1, nr . 30) . Bestemmelsen vil endvidere 
gælde for regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreg-
len i § 102, stk . 1 .

Forslaget vil være aktuelt for små virksomheder, der har valgt den funktionsopdelte resultatopgørelse, og 
som har ansatte . Da regnskabsbrugernes interesse i at få disse oplysninger i små virksomheder må anses 
for relativt beskeden, forekommer det hensigtsmæssigt at flytte dette krav til regnskabsklasse C.

Små virksomheder, som anvender den artsopdelte resultatopgørelse, skal dog fortsat give disse oplysnin-
ger i resultatopgørelsen, da direktivet ikke giver mulighed for at fravige dette krav i den artsopdelte resul-
tatopgørelse, jf . direktivets artikel 23, post nr . 6, og lovens bilag 2, skema 3, post nr . 6 .

De gældende bestemmelser i § 68, 1 . og 3 . pkt ., vedrørende oplysning om det gennemsnitlige antal 
beskæftigede videreføres i den nye affattelse af § 68 med redaktionelle ændringer .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 68 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 68 skal der i noterne til årsregnskabet gives oplysning om det gennemsnitlige antal 
beskæftigede i det pågældende og det foregående regnskabsår .

Kravet har baggrund i artikel 43, nr . 9, i 4 . direktiv . Medlemsstaterne kan dog efter direktivets artikel 44, 
stk . 1, fritage små virksomheder for at give disse oplysninger .

Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .1 .7 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at § 68 ophæves 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder), så det fremover bliver frivilligt for 
disse virksomheder, om de vil give sådanne oplysninger .

Samtidig foreslås det, at den nuværende § 68 flyttes med redaktionelle ændringer til en ny bestemmelse 
i § 98 a, stk . 1, i regnskabsklasse C (forslagets § 1, nr . 28) . Kravet videreføres således uændret for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvis-
ningsreglen i § 102, stk . 1, 3 . pkt .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter overskriften efter § 67 indsættes:

»§ 68 . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 98 a, stk . 1, skal der i noterne til årsregnskabet 
gives oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret . Bestemmelsen gælder i dag 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D .

Bestemmelsen i § 98 a, stk . 1, var oprindelig placeret i årsregnskabslovens § 68, dvs . i reglerne for regn-
skabsklasse B, jf. lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregn-
skab m .v . (årsregnskabsloven) . Kravet var således gældende for regnskabsklasse B . Bestemmelsen var 
desuden gældende for regnskabsklasse C og D via henvisningsreglerne i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 . Ved 
lov nr . 516 af 17 . juni 2008 om ændring af årsregnskabsloven, blev virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B  imidlertid  fritaget  for  kravet,  idet bestemmelsen blev flyttet  fra § 68  til § 98 a  i  regn-
skabsklasse C, der tillige var gældende for regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Nu foreslås det, at bestemmelsen i § 98 a, stk. 1, flyttes tilbage til § 68, således at kravet om, at der i 
noterne til årsregnskabet skal gives oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret, 
fremover også skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B .

Baggrunden for dette er, at det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra h, kræver, at oplysningen 
gives for alle virksomheder omfattet af direktivet, herunder eksempelvis små aktie- og anpartsselskaber, 
som er omfattet af regnskabsklasse B .

Som en konsekvens af tilbageflytningen af bestemmelsen til § 68 foreslås det, at den gældende § 98 a, 
stk . 1, ophæves, og at § 98 a affattes på ny som anført i forslagets § 1, nr . 124 .

Således som de gældende bestemmelser i § 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil § 68 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse B, C og D . Der er derfor ikke 
behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D medfører forslaget således ingen ændringer i retstil-
standen, idet disse virksomheder som hidtil fortsat skal oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede 
i regnskabsåret, blot efter en anden bestemmelse .

De hidtil gældende bemærkninger til § 68, 1. pkt., som fortsat har været gældende efter flytningen af 
bestemmelsen til § 98 a, stk. 1, er fortsat gældende efter tilbageflytningen af bestemmelsen til § 68, jf. 
specielle bemærkninger til § 68, 1 . pkt .: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3314, 
med ovenstående tilføjelser og med den ændring, at henvisningen til ”aktieselskabslovens § 178 og tilhø-
rende bekendtgørelse” ændres til ”selskabslovens § 143 med tilhørende bekendtgørelse” .
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Gældende bestemmelse
§ 69 . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal give de i § 98 b nævnte oplysninger .

Stk. 2. Er fonden modervirksomhed i en koncern, som i henhold til §§ 110-111 undlader at udarbejde 
koncernregnskab, skal der i årsregnskabet tillige gives oplysning om det samlede vederlag m .v ., medlem-
mer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem i andre virksomheder i koncernen . 
Det samme er tilfældet, hvis fonden i henhold til § 114, stk . 2, nr . 4, udeholdes af konsolideringen i koncer-
nregnskabet .

Stk. 3. Har der fundet transaktioner sted mellem fonden og dens nærtstående parter, jf . § 98 c, stk . 2, 
skal fonden i årsregnskabet oplyse om arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående parter og give 
de informationer om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets 
mulige påvirkning af årsregnskabet . Oplysningerne skal som minimum omfatte:
1) Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse .
2) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for disse .
3) Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter samt den akkumulerede nedskrivning 

på eksisterende tilgodehavender .
Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte yderligere regler om, at oplysninger også skal gives for andre 

vederlag eller honorarer, som et medlem af ledelsen, en administrator eller andre modtager for rådgivning 
eller administration eller lignende for fonden, samt om offentliggørelsesmåden .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 69 . Virksomheden skal angive det samlede vederlag m .v . for regnskabsåret til nuværende og forhenvæ-
rende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der ikke er udpe-
get et ledelsesorgan, for ejerne . Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtelser til at yde pen-
sion til de nævnte . Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det oply-
ses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfatter, 
og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf .

Stk. 2 . De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives .
Stk. 3 . Hvis oplysninger efter stk . 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelses-

kategori, kan beløbene i stedet
1) angives samlet for to kategorier eller
2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m .v ., pension eller særligt incitaments-program .

Lovbemærkninger
Forslagets § 69, stk . 1, svarer til gældende årsregnskabslovs § 51, stk . 2, hvorefter der skal gives beløbs-
mæssige oplysninger om de samlede lønninger og vederlag m .v ., herunder eventuelle pensionsbidrag og 
fratrædelsesgodtgørelser, til nuværende eller forhenværende medlemmer af virksomhedens direktion, 
bestyrelse og repræsentantskab . Oplysningerne skal gives fordelt på hvert ledelsesorgan .

Kun den del af de samlede vederlag m .v ., som ydes for varetagelsen af de pågældende ledelsesfunktioner 
skal oplyses . Lønninger m .v ., som ydes for varetagelse af andre opgaver i virksomheden, skal derimod ude-
lukkende henregnes til personaleomkostninger, jf . forslagets § 68 . Problemstillingen er navnlig relevant i 
mindre virksomheder, hvor direktøren ofte deltager i produktionen og distributionen, samt i virksomheder, 
hvor medarbejdere er indvalgt i bestyrelsen. Tilhører en person flere ledelseskategorier (f.eks. både direk-
tion og bestyrelse), og modtages vederlag m .v . for varetagelsen af begge ledelsesfunktioner, må den 
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pågældende persons samlede vederlag m .v . opdeles på ledelsesfunktionerne og oplyses under de respek-
tive kategorier (ledelsesfunktioner) .

Som udgangspunkt må regnskabsbruger forvente, at virksomheden altid har en ledelse, og at ledelsen 
vederlægges for sin ledelsesfunktion . Hvis der undtagelsesvis ikke ydes ledelsesvederlag, skal dette oply-
ses .

Er virksomheden forpligtet til at yde pension, som ikke er afdækket forsikringsmæssigt eller på anden 
måde, til nuværende eller forhenværende medlemmer af direktion, bestyrelse eller repræsentantskab, 
skal disse forpligtelser oplyses særskilt fordelt på hver kategori . Disse oplysningskrav er en yderligere spe-
cifikation af oplysningerne om hensatte forpligtelser, jf. forslagets § 47, og om eventualforpligtelser, jf. for-
slagets § 64 .

Stk . 1, sidste pkt ., kræver oplysninger om incitamentsprogrammer for ledelsen, f .eks . aktieoptioner, war-
rants og andre særlige bonusordninger . Herunder skal antallet af optioner, warrants og lignende oplyses . 
Endvidere må det forventes, at der forklares om de betingelser, som knytter sig til ordningerne, f .eks . om 
en given resultatudvikling, udvikling i børskursen etc . Bestemmelsen er i realiteten en præcisering af, hvor-
ledes suppleringskravet i den nuværende årsregnskabslovs § 4, stk . 3, burde have været udnyttet i situa-
tioner, hvor ledelsens aflønning i væsentligt omfang består af sådanne programmer.

Efter stk . 2 stilles der krav om de tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår .

Stk . 3 viderefører den nugældende lempelse i den gældende årsregnskabslovs § 51, stk . 3, hvorefter en 
virksomhed kan undlade at oplyse om ledelsesvederlag m .v ., hvis man derved ellers ville oplyse, hvad et 
enkelt medlem af det pågældende ledelseorgan, f .eks . den eneste direktør, modtager i vederlag m .v . Mulig-
heden for lempelse gælder også i klasse C, men ikke i klasse D . Bestemmelsens ændrede affattelse er af 
redaktionel karakter .

Såfremt vederlag henholdsvis pensionsforpligtelser eller incitamentsprogram til et enkelt medlem af f .eks . 
bestyrelse eller direktion ville blive vist i årsregnskabet på grund af oplysningskravene i stk . 1, vil oplysning 
om vederlag til bestyrelse og direktion kunne gives samlet, således at beløb til et enkelt medlem ikke vises . 
Er der f .eks . i et selskab én direktør, der modtager vederlag, samt en bestyrelse, der ligeledes modtager 
vederlag, kan vederlagets størrelse således vises samlet for de to ledelsesorganer under ét . I danske sel-
skaber udgør bestyrelsesvederlag ofte uvæsentlige beløb i forhold til det samlede ledelsesvederlag . Dette 
berettiger imidlertid ikke til helt at udelade oplysningerne, da betingelsen om, at „kun én kategori modta-
ger sådanne beløb“, ikke er opfyldt .

Er der kun ét ledelsesorgan, f .eks . direktionen, eller kun ét ledelsesorgan, der modtager vederlag eller pen-
sion, kan oplysning helt udelades, hvis dette er nødvendigt for at undlade at oplyse om enkeltpersoners 
vederlag m .v . Hvis et selskab har en bestyrelse, der ikke modtager vederlag, og én direktør, der modtager 
vederlag, vil oplysningen derfor helt kunne udelades, fordi kun ét ledelsesorgan modtager vederlag, og 
den enkelte direktørs vederlag ellers ville kunne ses direkte i noterne .

Vederlag m.v. til ledelsen skal altid indgå i specifikationen af de samlede personaleomkostninger, jf. forsla-
gets § 68, uanset om ovennævnte lempelse anvendes .
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Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 69 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 69 skal virksomheden give oplysning om veder-
lag m .v . til ledelsen . Oplysningen skal angive det samlede beløb i regnskabsåret, fordelt på hvert ledelses-
organ . På tilsvarende måde skal der gives oplysning om forpligtelser til at yde pension til ledelsen . Endvi-
dere skal der oplyses om incitamentsprogrammer, fordelt på ledelseskategori . Oplysningskravene vedrø-
rende vederlag og pensionsforpligtelser følger af 4 . direktiv, artikel 43, stk . 1, nr . 12, men kan med hjem-
mel i artikel 44, stk . 1, undlades for små virksomheder . Oplysningskravet vedrørende incitamentspro-
grammer er ikke direktivbestemt .

Efter § 69, stk . 3, kan virksomheden undlade at give de omhandlede oplysninger, hvis dette vil føre til, at 
der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori . I så fald kan beløbene i stedet angives samlet 
for to kategorier . Hvis kun én kategori med ét ledelsesmedlem modtager vederlag m .v . eller pension, kan 
oplysningerne helt udelades . Dette er i overensstemmelse med direktivets artikel 44, stk . 1 . Under de 
samme betingelser kan virksomheden efter § 69, stk . 3, undlade at oplyse om særlige incitamentspro-
grammer .

Bestemmelserne i § 69 gælder endvidere for regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) via 
henvisningsreglen i § 78, stk . 1, og for regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktie-
selskaber) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1, idet undtagelsesbestemmelsen i § 69, stk . 3, dog ikke gæl-
der for regnskabsklasse D, jf . § 106 .

Det foreslås, at oplysningskravet i § 69 ophæves for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B 
(små virksomheder), således at kravet flyttes uændret til regnskabsklasse C (mellemstore og store virk-
somheder) i en ny bestemmelse i § 98 b (forslagets § 1, nr . 30) . Mange små virksomheder er eneaktionær-/
eneanpartshavervirksomheder, som i forvejen ofte vil kunne undlade at give de krævede oplysninger i hen-
hold til den gældende bestemmelse i § 69, stk . 3 . Efter forslaget vil alle små virksomheder kunne undlade 
at give disse oplysninger, uanset hvordan ledelsen er organiseret i virksomheden .

Den pågældende information om ledelsesvederlag m .v . må umiddelbart antages at have størst betydning 
i større virksomheder med en spredt ejerkreds, hvor de enkelte ejere (aktionærer/anpartshavere m .v .) ikke 
har nogen nærmere tilknytning til virksomheden . I små virksomheder er der derimod ofte sammenfald 
mellem ejerne og ledelsen . Regnskabsbrugernes behov for at kunne se oplysninger om ledelsesvederlag 
m .v . i årsrapporterne for små virksomheder må derfor anses for relativt beskedent . På denne baggrund 
forekommer det hensigtsmæssigt at flytte oplysningskravet i § 69 til regnskabsklasse C, således at alle 
små virksomheder kan undlade at give de omhandlede oplysninger, uanset hvordan ledelsen er organise-
ret .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
Efter § 67 indsættes efter overskriften før § 70:
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»§ 69 . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal give de i § 98 b nævnte oplysnin-
ger .

Stk. 2 . Er fonden modervirksomhed i en koncern, som i henhold til §§ 110-111 undlader at udarbejde 
koncernregnskab, skal der i årsregnskabet tillige gives oplysning om det samlede vederlag m .v ., medlem-
mer af fondens bestyrelse og direktion modtager som ledelsesmedlem i andre virksomheder i koncernen . 
Det samme er tilfældet, hvis fonden i henhold til § 114, stk . 2, nr . 4, udeholdes af konsolideringen i koncer-
nregnskabet .

Stk. 3 . Har der fundet transaktioner sted mellem fonden og dens nærtstående parter, jf . § 98 c, stk . 2, 
skal fonden i årsregnskabet oplyse om arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående parter og give 
de informationer om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets 
mulige påvirkning af årsregnskabet . Oplysningerne skal som minimum omfatte:
1) Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse .
2) Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for disse .
3) Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter samt den akkumulerede nedskrivning 

på eksisterende tilgodehavender .
Stk. 4 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte yderligere regler om, at oplysninger også skal gives for andre 

vederlag eller honorarer, som et medlem af ledelsen, en administrator eller andre modtager for rådgivning 
eller administration eller lignende for fonden, samt om offentliggørelsesmåden .«

Lovbemærkninger
Der foreslås indsat en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 69, der medfører større åbenhed om 
vederlaget til ledelsen i en erhvervsdrivende fond og transaktioner mellem fonden og dens nærtstående . 
Forslaget er af stor betydning for fondsmyndighedens tilsyn med bestyrelsen, dens aktiviteter og veder-
læggelsen af bestyrelsen . Forslaget svarer til Erhvervsfondsudvalgets forslag .

Det foreslåede stk . 1 udvider kravet om oplysninger om vederlag til ledelsen til også at omfatte alle 
erhvervsdrivende fonde uanset regnskabsklasse . Der skal herefter altid i erhvervsdrivende fonde gives 
beløbsmæssige oplysninger om de samlede lønninger og vederlag . Vederlag omfatter både kontant og 
ikke kontant vederlag samt fast og variabelt vederlag (typisk løn og gage) og andre fordele (f .eks . fri bil, 
telefon, bolig, avis) . Oplysningskravet omfatter også eventuelle pensionsbidrag og fratrædelsesgodtgørel-
ser til nuværende eller forhenværende medlemmer af fondens ledelse uanset fondens størrelse . Oplysnin-
gerne skal gives fordelt på hvert ledelsesorgan . Er fonden forpligtet til at yde pension, som ikke er afdæk-
ket forsikringsmæssigt eller på anden måde, til nuværende eller forhenværende medlemmer af ledelsen, 
skal disse forpligtelser oplyses særskilt fordelt på hvert ledelsesorgan .

Incitamentsaflønning er usædvanligt i en virksomhed, der drives i fondsform, jf. bemærkningerne til lov-
forslagets § 49 . Er der undtagelsesvis indgået aftaler af denne karakter, f .eks . hvis fonden driver erhvervs-
aktiviteten, skal der oplyses om incitamentsprogrammer for ledelsen, f .eks . aktieoptioner, warrants og 
andre særlige ordninger (herunder også ordninger med kontante udbetalinger f .eks . bonusordninger) . En 
fond kan i sagens natur ikke udstede aktier eller lignende. Oplysningskravet om aktiebaseret aflønning er 
derfor primært relevant, hvor ledelsen modtager aktieoptioner, warrants m .v . i fondens dattervirksomhe-
der . Incitamentsordninger skal beskrives nærmere . Herunder bør der for aktiebaserede ordninger gives 
oplysninger om:
•  hvilke typer af aktiebaseret aflønning, der er omfattet af programmet,
• hvilken personkreds, der er omfattet af programmet, opdelt på bestyrelse og direktion,
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• tidspunktet for tildelingen,
• det totale antal underliggende aktier i programmet, og fordelingen af disse på bestyrelse og direktion,
•  hvilke målsætninger, der lægges til grund for tildelingen af den aktiebaserede aflønning,
• perioden inden for hvilken, programmet kan udnyttes,
• udnyttelsesprisen,
•  hvilke konkrete betingelser, der skal være opfyldt for, at den aktiebaserede aflønning kan udnyttes, og
•  markedsværdien af den aktiebaserede aflønning, herunder en beskrivelse af hvordan opgørelsen af 

markedsværdien er opgjort og de væsentligste forudsætninger herfor .

Praksis for beskrivelse af ordningerne har gennemgået en betydelig udvikling fra vedtagelsen af årsregn-
skabsloven i 2001 . Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte i de kommende år . I koncernregnskabet 
skal der oplyses om det samlede vederlag, fondens ledelse modtager fra koncernvirksomhederne, jf . års-
regnskabslovens § 126, stk . 2 . En fond, som er modervirksomhed i en lille koncern, kan dog undlade at 
udarbejde koncernregnskab, jf . årsregnskabslovens § 110 . Det samme kan fonde, som har overladt det til 
en dattervirksomhed at udarbejde koncernregnskab, jf . årsregnskabslovens § 111, stk . 2 og 3 . Det fore-
slåede stk . 2 indeholder derfor et særligt oplysningskrav i tilfælde, hvor fonden er modervirksomhed i en 
koncern, men undlader at udarbejde koncernregnskab . Her skal der alligevel i årsregnskabet oplyses om 
det vederlag, fondens ledelse modtager fra fonden og dens dattervirksomheder . Herved sikres det, at 
oplysningskravene til vederlagene er de samme, uanset om fonden udarbejder koncernregnskab eller und-
lader dette, jf . bestemmelsen herom .

Fonde, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 114, stk . 2, nr . 4, til at udeholde fonden fra kon-
solideringen i koncernregnskabet, skal også oplyse om det vederlag, fondens ledelse modtager samlet fra 
alle koncernvirksomhederne .

I stk . 3 sikres der større åbenhed om transaktioner mellem fonden og dens nærstående parter .

I visse tilfælde har en fond samhandel med ledelsesmedlemmer eller virksomheder, som ledelsesmedlem-
merne har betydelig indflydelse på. Her er det væsentligt, at det oplyses om transaktionerne er i fondens 
interesse og på samme vilkår, som fonden får hos andre samhandelspartnere .

Den foreslåede bestemmelse går videre end de nuværende regler for kapitalselskaber, da der i henhold til 
den foreslåede bestemmelse også skal oplyses om transaktioner, der er på markedsmæssige vilkår, hvilket 
skyldes, at det vurderes som relevant information for fondsmyndigheden at kende omfanget af transakti-
oner mellem fonden og dens nærtstående, uanset om transaktionerne vurderes at være på markedsmæs-
sige vilkår .

Tilsvarende krav gælder i dag for kapitalselskaber, som aflægger årsregnskab efter IFRS. Hvis en fond har 
datterselskaber, som aflægger efter reglerne i IFRS, vil der være en formodning for at fondene også i et 
vist omfang følger disse regler . For øvrige fonde er det forventningen, at transaktioner med nærtstående 
vil have et begrænset omfang, hvorfor den foreslåede bestemmelse ikke forventes at medføre store admi-
nistrative byrder .

Begrebet »nærtstående parter« skal følge den internationale udvikling i forhold til forståelsen af begrebet, 
da der i forarbejderne til årsregnskabslovens § 98 c, stk. 2, henvises til definitionen i den altid gældende 
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IAS 24 . Resten af bestemmelsen er også inspireret af IAS 24 og skal fortolkes i overensstemmelse med 
denne regnskabsstandard .

Der skal oplyses om transaktionernes art . Det kan f .eks . være oplysninger om, at der er tale om husleje, 
varekøb eller varesalg, advokatydelser m .v . De beløbsmæssige størrelser skal også oplyses . Det er ikke 
nødvendigt at give oplysningerne pr . transaktion, hvis transaktionerne kan grupperes på en hensigtsmæs-
sig måde . F .eks . kan alle varekøb i året fra én part vises som et samlet beløb .

Der skal oplyses om mellemværender med nærstående parter pr . balancedagen, og om der er foretaget 
nedskrivning af tilgodehavender hos de nærstående parter . Dette omfatter også tilgodehavender hos dat-
tervirksomheder .

I visse tilfælde yder ledelsesmedlemmer særlig rådgivning til fonden mod vederlag . Der kan eksempelvis 
være tale om et ledelsesmedlem, der er advokat, og som får til opdrag af bestyrelsen, som advokat, at 
udføre en konkret opgave for fonden, eksempelvis udarbejde en kontrakt . Der er typisk ikke noget odiøst 
eller betænkeligt herved . Som led i samfundets krav om åbenhed og med henblik på at styrke indsigten i 
fondene og tilsynet hermed er det fundet hensigtsmæssigt, at der er åbenhed om denne type transaktio-
ner . I stk . 4 får Erhvervsstyrelsen derfor mulighed for at fastsætte nærmere regler om, at der skal oplyses 
om vederlag for sådan rådgivning .

I visse tilfælde forestås administrationen af en erhvervsdrivende fond af en administrator . Administrator 
kan f .eks . være en virksomhed, som har specialiseret sig i administration af ejendomme . En administrator 
kan have væsentlig betydning for fondens drift . Det er derfor fundet hensigtsmæssigt, at der er åbenhed 
om vederlaget til administrator, uanset om det er en ekstern eller en ansat administrator .

Administratorer omfattes derfor også af Erhvervsstyrelsens mulighed for at fastsætte yderligere krav til 
åbenhed om betalingerne .
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Gældende bestemmelse
§ 70 . Er en erhvervsdrivende fond ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale knyttet til en erhvervsdriven-
de virksomhed eller en anden fond, skal der redegøres herfor .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 70 . Virksomheden skal beskrive de transaktioner, den har foretaget med nærtstående parter, jf . bilag 
1, A, nr . 4, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter . Dette gælder dog ikke for en 
dattervirksomhed, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab ved fuld konsolidering, pro rata-konsolidering eller ved indregning til 

regnskabsmæsig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af modervirksomheden eller af 
en af dennes modervirksomheder i stedet,

2) den modervirksomhed, der aflægger det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab, har hjemsted her i lan-
det eller henhører under lovgivningen i et andet EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet 
har indgået aftale,

3) det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den moder-
virksomhed, der aflægger koncernregnskabet, er udenlandsk, efter reglerne i Rådets direktiv 83/349/
EØF med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler og

4) den modervirksomhed, der aflægger det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab, direkte eller indirekte 
besidder alle kapitalandelene i dattervirksomheden .
Stk. 2 . Virksomheden skal herudover oplyse om de nærtstående parter, som har bestemmende indfly-

delse på virksomheden . Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for virksomheders vedkommende hjem-
sted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse .

Stk. 3 . Er en erhvervsdrivende fond ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale knyttet til en erhvervs-
drivende virksomhed eller en anden fond, skal der redegøres herfor .

Lovbemærkninger
Forslaget er nyt i forhold til den nugældende årsregnskabslov . I praksis gives de nævnte oplysninger dog 
ofte, selv i mindre selskabers årsrapporter, bl .a . på grund af kravet i gældende lovs § 46 a om oplysning af 
ejerforhold i aktieselskaber .

Begrebet „nærtstående parter“ er nærmere defineret i forslagets bilag 1, A, nr. 4. Der er typisk tale om 
personer eller virksomheder, som har mulighed for at gennemtvinge beslutninger i virksomheden (bestem-
mende indflydelse), eller som har indflydelse på de driftsmæssige eller finansielle beslutninger (betydelig 
indflydelse). Betydelig indflydelse kan opnås både direkte og indirekte.

Nærtstående parter kan f .eks . være tilknyttede virksomheder, dvs . dattervirksomheder, modervirksom-
heder og modervirksomhedernes dattervirksomheder . Også associerede virksomheder, ledende personer 
i virksomheden, herunder bestyrelsesog direktionsmedlemmer, nære familiemedlemmer til ledelsen samt 
virksomheder, som ledelsen eller nære familiemedlemmer til ledelsen har bestemmende eller betydelig 
indflydelse over. Begrebet har lighedspunkter med interessegrupperne i konkurslovens § 2, men dækker 
ikke nødvendigvis de samme interesser, da bestemmelserne har forskelligt sigte . Det samme gælder 
bestemmelserne om personer, der står den pågældende særligt nær i aktieselskabslovens § 115, stk . 1 og 
anpartsselskabslovens § 49, stk . 1, om bestemmelser om ulovlige lån m .v . til ledelsesmedlemmer m .v . 
Begrebet nærtstående omfatter også tilfælde, hvor der ikke er bestemmende indflydelse. Derfor rækker 
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begrebet videre end begrebet „samme interesses bestemmende indflydelse“ i forslagets § 121, stk. 2, der 
undtager fra kravet om anvendelse af dagsværdier og kapitalisering af goodwill m .v . ved koncernetable-
ring eller fusion .

Stk . 1 kræver en beskrivelse af virksomhedens transaktioner med nærtstående parter i løbet af regnskabs-
året . Der er ikke fastsat bestemte krav til indholdet af beskrivelsen af transaktionerne, men en beskrivelse 
forudsættes normalt at oplyse omfanget og transaktionstypen . Der skal ikke nødvendigvis gives beløb, 
idet det også kan fremstå som en procentdel af beløb i årsregnskabet i øvrigt, men der skal gives de oplys-
ninger, der sætter regnskabsbrugerne i stand til at drage slutninger om transaktionernes betydning for 
virksomheden og et retvisende billede af dennes forhold . Oplysningerne skal gives, uanset de nærtstå-
ende har bestemmende eller blot betydelig indflydelse på virksomheden. En del af oplysningerne skal i for-
vejen fremgå af årsregnskabet, jf . kontroloplysningerne om virksomhedens tilgodehavender m .v . hos 
ledelsesmedlemmer efter forslagets § 73 . Forslaget indeholder ikke nærmere regler om den regnskabs-
mæssige behandling af nærtstående parter, men overlader dette til standarder i henhold til forslagets 
§ 136 . Indtil nye standarder kan udstedes med hjemmel i denne bestemmelse, kan Regnskabsvejledning 
13 dog udfylde rammerne . Regnskabsvejledning13, der i stort omfang svarer til IAS 24, indeholder 
bestemmelser om afgrænsningen af nærtstående parter og om de transaktioner, der typisk vil være 
omfattet . Ligeledes fastslås en række krav til oplysningerne, herunder at oplysningerne om omfang m .v . 
bør opdeles efter transaktionstyper og med indicering af den enkelte nærtstående, hvis det kan have 
betydning for regnskabsbrugerens indtryk af virksomhedens forhold . En standard må også — under hen-
syntagen til, at det vil have betydning for det retvisende billede — bestemme, at det skal oplyses, hvis nært-
stående parters indflydelse på transaktioner har en så betydelig indvirkning på virksomheden som helhed, 
at der skal oplyses herom .

Stk. 2 kræver visse basisoplysninger om de nærtstående parter, der har bestemmende indflydelse på virk-
somheden . Ikke alle nærtstående parter skal altså beskrives med disse basisinformationer . Grundlaget for 
den bestemmende indflydelse skal oplyses, dvs.  i hvilken egenskab en person eller en virksomhed har 
mulighed for at gennemtvinge beslutninger . Der vil kunne være tale om direktører og bestyrelsesmedlem-
mer eller medlemmer af lignende ledelsesorganer samt virksomhedsdeltagere, der besidder flertallet af 
stemmerettighederne, f .eks . en modervirksomhed . Navn og bopæl/hjemsted skal oplyses for de pågæl-
dende .

Almindelige långivere, kunder og leverandører anses ikke for nærtstående i forslagets forstand, selvom 
virksomhedens handlefrihed måtte være begrænset som følge af en vis økonomisk afhængighed af disse 
ressourceejere .

Stk . 3 viderefører gældende § 28, stk . 5, i lov om erhvervsdrivende fonde . Herefter skal fonde, der er knyt-
tet til en anden erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende fond eller en anden erhvervsdrivende virk-
somhed, f .eks . et aktieselskab, oplyse om deres forbindelse til den anden fond eller erhvervsdrivende virk-
somhed . Tilknytningen kan alene være baseret i en vedtægtsbestemmelse i den pågældende erhvervsdri-
vende fond eller i en aftale med virksomheden . Efter lovmotiverne til lov om erhvervsdrivende fonde er der 
først og fremmest tale om oplysninger af regnskabsmæssig karakter, f .eks . størrelsen af en særskilt ydelse 
fra den pågældende virksomhed eller fond til den erhvervsdrivende fond . Selvom oplysningen efter gæl-
dende lov kan gives såvel i årsregnskabet som årsberetningen, foreslås det af praktiske grunde og på 
grund af oplysningernes typiske karakter, at oplysningen gives i noterne i tilknytning til oplysningerne om 
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nærtstående parter, selvom fonden ikke nødvendigvis opfylder betingelserne for at være nærtstående 
part i bilag 1, A, nr . 4 .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Undtagelserne i ændringsforslagene, jf . § 70, stk . 1, 2 . pkt . og § 126, stk . 4, er indføjet for at fritage fra 
en række oplysninger (nr . 1-4), der ofte ikke tilfører regnskabsbruger relevante oplysninger . Herved sva-
rer forslaget bedre til Regnskabsvejledning nr . 13 om nærtstående parter, der for årsregnskabers vedkom-
mende undtager helejede dattervirksomheder, hvis modervirksomheden hører hjemme i Danmark eller en 
anden EU-stat eller EØS-stat (Island, Liechtenstein og Norge), og hvis dattervirksomhedens regnskab ind-
går i modervirksomhedens koncernregnskab . Regnskabsvejledningen undtager endvidere for oplysninger 
om nærtstående parter i modervirksomheders årsregnskaber, når oplysningerne også gives for koncer-
nen . Dette fremgår imidlertid allerede af §§ 22, 78 og 102, der i stk . 2 bestemmer, at hvis en modervirk-
somheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, da kan modervirksomhed en undlade at 
give de pågældende oplysninger . Endelig undtager regnskabsvejledningen for koncernregnskabers ved-
kommende for oplysninger om modervirksomhedens transaktioner med dattervirksomheder eller fælles-
ledede virksomheder, i det omfang transaktionerne er eliminerede som led i konsolidering . Dette svarer til 
undtagelserne i IAS 24 og Regnskabsvejledning nr . 13 og er taget op i nr . 8 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 70, stk . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . Uanset stk . 1, 1 . pkt ., kan oplysninger om vederlag m .v . for regnskabsåret til nuværende og 
forhenværende medlemmer af ledelsen for deres ledelsesfunktion samt, hvor der ikke er udpeget et ledel-
sesorgan, til ejerne for deres ledelsesfunktion, dog udelades . Tilsvarende kan oplysninger om forpligtelser 
til at yde pension til samt oplysninger om særlige incitamentsprogrammer for de nævnte udelades .

Stk. 3 . De i stk . 1, 1 . pkt ., omhandlede oplysninger kan endvidere undlades i en modervirksomheds års-
regnskab, hvis oplysningerne vedrører modervirksomhedens transaktioner med fuldt konsoliderede dat-
tervirksomheder eller med virksomheder, der er konsoliderede pro rata efter reglerne i § 124 . Stk . 4 . 
Udover de i stk . 1, 1 . pkt . nævnte oplysninger, skal virksomheden oplyse om de nærtstående parter, som 
har bestemmende indflydelse på virksomheden . Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for virksomhe-
ders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse .«

Stk . 3 bliver herefter stk . 5 .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 70 indeholder i stk . 1, 1 . pkt ., et generelt oplysningskrav om transaktioner med 
nærtstående parter . En del af de transaktioner, der som udgangspunkt skal oplyses om efter denne gene-
relle bestemmelse, er i forvejen reguleret af specielle bestemmelser i loven . Dette medfører, at oplysnin-
ger, som skal gives efter de specielle bestemmelser, ikke også skal gives efter det generelle oplysningskrav 
i § 70 . Herved bliver § 70 en generel opsamlingsbestemmelse, der dækker de situationer, som ikke er sær-
ligt reguleret i loven .
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Et område, som er specifikt reguleret, er vederlag m.v. til ledelsen, hvor der efter den gældende § 69, 
stk . 1, skal angives regnskabsårets samlede vederlag samt en eventuel pensionsforpligtelse til ledelsen 
fordelt på hvert ledelsesorgan samt oplyses om incitamentsprogrammer for ledelsen . § 69, stk . 3, inde-
holder dog en mulighed for helt at udelade disse oplysninger, hvis de ville føre til, at der vises beløb for et 
enkelt ledelsesmedlem, eksempelvis i et anpartsselskab uden bestyrelse og med kun én direktør .

Efter det generelle oplysningskrav i § 70, stk . 1, vil der som udgangspunkt også skulle gives oplysninger 
om vederlag m .v . til ledelsen, da ledelsesmedlemmer normalt opfylder betingelserne for at blive betragtet 
som nærtstående . § 70, stk . 1, kræver dog — i modsætning til § 69, stk . 1 — ikke, at oplysningerne gives 
med eksakte beløbsangivelser .

Specialreglen i den gældende § 69 regulerer udtømmende oplysninger om ledelsesvederlag m .v . for virk-
somheder i regnskabsklasse B, herunder også undtagelser fra kravet . Det generelle oplysningskrav i § 70, 
stk . 1, er således allerede opfyldt for så vidt angår vederlag m .v . til ledelsen ved afgivelse af oplysninger 
efter specialreglen i § 69 . Dette gælder også, selv om virksomheden benytter undtagelsen i den gældende 
§ 69 stk. 3, som reelt har fritaget langt de fleste virksomheder i regnskabsklasse B fra at give oplysninger 
om vederlag til ledelsen .

I lovforslagets § 1, nr. 22 og 30, foreslås det, at § 69 ophæves for regnskabsklasse B og flyttes uændret 
til regnskabsklasse C i en ny bestemmelse i § 98 b, således at virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
B (små virksomheder) fritages helt for kravet om oplysning om vederlag m .v . til ledelsen . Som en konse-
kvens heraf foreslås det, at der i en ny bestemmelse i § 70, stk . 2, indsættes en undtagelse, som ligeledes 
fritager små virksomheder for at oplyse om vederlag m .v . til ledelsen efter det generelle krav i § 70, stk . 1, 
1 . pkt .

Virksomheder i regnskabsklasse C vil fortsat skulle give oplysninger om vederlag m .v . til ledelsesmedlem-
mer efter den nye bestemmelse i § 98 b, der ligeledes gælder for regnskabsklasse D via henvisningsreglen 
i § 102, stk . 1 .

Det foreslås endvidere, at den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 126, stk . 4 (forslagets § 1, 
nr. 42), flyttes til § 70, stk. 3, og at der samtidig sker en præcisering af bestemmelsen, da bestemmelsen 
har givet anledning til fortolkningstvivl .

Ved at flytte bestemmelsen i § 126, stk. 4, til § 70, stk. 3, præciseres det, at modervirksomheder, der 
aflægger koncernregnskab, i deres årsregnskab kan undlade oplysninger om transaktioner med konsoli-
derede virksomheder . Undtagelsen for modervirksomheder er således snævrere end for dattervirksomhe-
der, der er undtaget fra at oplyse om transaktioner med alle dattervirksomhedens nærtstående parter, 
mens modervirksomheder alene kan undlade oplysninger om transaktioner med konsoliderede virksom-
heder, som indgår i et af modervirksomheden udarbejdet koncernregnskab ved fuld konsolidering eller 
pro-rata konsolidering . Hvis modervirksomheden tillige er dattervirksomhed, kan undtagelsen i § 70, 
stk . 1, dog anvendes .

I modervirksomhedens årsregnskab vil også oplysninger om transaktioner med øvrige nærtstående par-
ter kunne undlades, hvis disse oplysninger gives i koncernregnskabet, jf . §§ 22, 78 og 102, der i disses 
stk . 2 bestemmer, at en modervirksomhed kan undlade at give de pågældende oplysninger, hvis moder-
virksomhedens oplysninger er de samme som koncernens oplysninger .
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§ 126, stk . 1, nr . 5, foreskriver oplysning om nærtstående parter i koncernregnskabet . Der er her alene 
tale om parter, der er nærtstående i forhold til koncernen . Forholdet mellem selskaber i koncernen er såle-
des ikke omfattet .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 70, stk . 4, svarer til det nuværende stk . 2 med redaktionelle ændrin-
ger . Det nuværende stk . 3 bliver herefter stk . 5 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 70, stk . 1-4, ophæves .

Stk . 5 bliver herefter stk . 1 .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 70 skal en virksomhed beskrive transaktioner 
med nærtstående parter, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter . Der er tale om 
et generelt oplysningskrav, som omfatter situationer, der ikke er særskilt reguleret i loven .

Efter stk . 1, 2 . pkt ., kan en dattervirksomhed dog under visse betingelser undlade at give disse oplysnin-
ger, hvis den indgår i et koncernregnskab for en højereliggende modervirksomhed . Efter stk . 2 kan en virk-
somhed undlade at give oplysninger om ledelsesvederlag, ligesom en modervirksomhed efter stk . 3 kan 
undlade oplysninger vedrørende transaktioner med dattervirksomheder, der indgår i dens koncernregn-
skab .

Efter stk . 4 skal virksomheden give nærmere oplysninger om nærtstående parter, som har bestemmende 
indflydelse på virksomheden.

Endelig fremgår det af stk . 5, at en erhvervsdrivende fond, der ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale 
er knyttet til en erhvervsdrivende virksomhed eller en anden fond, skal redegøre herfor . Der er tale om en 
bestemmelse, der i forbindelse med vedtagelsen af årsregnskabsloven i 2001 blev overført fra lov om 
erhvervsdrivende fonde til årsregnskabsloven .

§ 70 gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Endvidere gælder § 70, 
stk . 1, og stk . 3-5, for regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) via henvisningsreglen i 
§ 78, stk . 1, og for regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvis-
ningsreglen i § 102, stk . 1 . § 70, stk . 2, der fritager virksomheden for at oplyse om ledelsesvederlag m .v ., 
gælder derimod ikke for regnskabsklasse C og regnskabsklasse D, idet disse virksomheder har pligt til at 
oplyse om ledelsesvederlag m .v . efter den gældende bestemmelse i § 98 b .

4 . direktiv indeholder ikke på nuværende tidspunkt krav om oplysninger om nærtstående parter, men 
Kommissionen har den 27 . oktober 2004 fremsat forslag til ændring af 4 . og 7 . direktiv, hvori det foreslås 
at indføre krav om oplysninger om nærtstående parter . Efter direktivforslaget kan små virksomheder dog 
undtages fra det foreslåede krav .
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Den internationale regnskabsstandard IAS 24, Oplysning om nærtstående parter, kræver derimod oplys-
ninger om nærtstående parter og transaktioner med disse .

Det foreslås, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) fritages for at give oplys-
ninger om nærtstående parter, så disse oplysninger fremover alene skal gives af virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D .

Det foreslås således, at § 70, stk. 1-4 , ophæves, idet § 70, stk. 1, 3 og 4, flyttes med redaktionelle ændrin-
ger til regnskabsklasse C i en ny bestemmelse i § 98 c (forslagets § 1, nr . 33) . Bestemmelsen i § 98 c vil til-
lige gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Det foreslås dog, at det nuværende krav i § 70, stk . 5, om, at erhvervsdrivende fonde skal redegøre for 
deres eventuelle tilknytning til en erhvervsdrivende virksomhed eller en anden fond, opretholdes også for 
små fonde, der er omfattet af regnskabsklasse B . Oplysningen vurderes fortsat at have stor informations-
værdi for regnskabsbrugerne, idet sådanne oplysninger kan have betydning i koncernlignende forhold, 
hvor der ikke efter lovens definition foreligger et formelt koncernforhold. Det vurderes samtidig, at det er 
et meget lille antal erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af bestemmelsen, og at byrden ved at give 
oplysningen er beskeden for den enkelte fond . Den nuværende bestemmelse i § 70, stk . 5, vedrørende 
erhvervsdrivende fonde bliver herefter § 70, stk . 1 .

Om baggrunden for forslaget kan der i øvrigt henvises til afsnit 2 .1 .3 .10 . i de almindelige bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 71 . Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for den modervirksomhed, der udarbejder koncern-
regnskab for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 71 . Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncern-
regnskab for den største henholdsvis mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed . 
Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber 
kan rekvireres .

Lovbemærkninger
Forslagets § 71 viderefører den gældende årsregnskabslovs § 54 a og skal ses i sammenhæng med forsla-
gets § 70 om nærtstående parter . En virksomhed, der indgår som dattervirksomhed i en koncern, er 
underlagt modervirksomhedens bestemmende indflydelse. Her giver virksomhedens årsrapport i sagens 
natur kun et ufuldstændigt billede af den større koncernsammenhæng . For den regnskabsbruger, der 
ønsker et koncernregnskab, hvori virksomheden indgår, er det af betydning, at der oplyses om hvilke 
modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, samt hvor disse kan rekvireres .

Ikke alle modervirksomhedernes navne skal oplyses, men kun den modervirksomhed, der ligger umiddel-
bart over virksomheden i koncernstrukturen — såfremt denne udarbejder koncernregnskab — samt den 
øverste modervirksomhed i koncernen, der udarbejder koncernregnskaber .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 71 affattes således:

»§ 71 . Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for den modervirksomhed, der udarbejder koncern-
regnskab for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 71, 1 . pkt ., i årsregnskabsloven skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for den stør-
ste henholdsvis den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed . Efter 2 . pkt . skal 
det endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber kan 
rekvireres .

Det foreslås at affatte § 71 på ny, således at der alene stilles krav om, at virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B skal give oplysning om navn og hjemsted for den modervirksomhed, der udarbejder koncer-
nregnskab for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed .

Kravet har baggrund i artikel 17, stk . 1, litra m, jf . artikel 16, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv . Af sidst-
nævnte bestemmelse fremgår det således, at medlemsstaterne kan kræve denne oplysning af små virk-
somheder .
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Efter forslaget stilles der således ikke længere krav om, at virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for 
de modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori virksomheden 
indgår som dattervirksomhed . Der stilles heller ikke krav om, at det skal oplyses, hvor de pågældende 
modervirksomheders koncernregnskaber kan rekvireres . Baggrunden for dette er, at det nye regnskabs-
direktivs artikel 17, stk . 1, litra l og n, jf . artikel 16, stk . 2, ikke tillader, at de pågældende oplysninger kræ-
ves af små virksomheder .

Derimod følger det af direktivets artikel 17, stk . 1, litra l, m og n, at alle oplysningerne i den gældende § 71 
i årsregnskabsloven fortsat skal gives for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D . Det foreslås 
derfor at indsætte en bestemmelse i reglerne i regnskabsklasse C som § 97 b, der svarer til den gældende 
§ 71 .

Det foreslås således, at den nye affattelse af § 71 kun skal gælde for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B . Som en konsekvens heraf foreslås det i forslagets § 1, nr . 99 og 136, at lovens § 78, stk . 1, 
og § 102, stk . 1, ændres således, at det fremgår, at § 71 ikke gælder for regnskabsklasse C og D .

De hidtil gældende bemærkninger til § 71, jf . specielle bemærkninger til § 71: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3316, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer .
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Gældende bestemmelse
§ 72 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 72 . Virksomheden skal oplyse navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed, associeret virk-
somhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller kom-
plementar .

Stk. 2 . Virksomheden skal endvidere for hver dattervirksomhed og associeret virksomhed oplyse,
1) hvor stor en andel virksomheden ejer og
2) størrelsen af egenkapital og resultat ifølge den senest godkendte årsrapport .

Stk. 3 . Oplysningerne om egenkapital og resultat i stk . 2, nr . 2, kan undlades, hvis
1) den pågældende dattereller associerede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport og 

virksomheden ejer mindre end 50 pct . af egenkapitalen,
2) den pågældende dattereller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsolidering i virksomhe-

dens koncernregnskab eller
3) virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dattereller associerede virksomhed til den-

nes regnskabsmæssige indre værdi .
Stk. 4 . Oplysningerne i stk . 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv 

eller de i stk . 1 omhandlede virksomheder . Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører med sproglige tilretninger gældende lovs §§ 43 og 43 a, herunder muligheden for at 
udelade visse oplysninger med henvisning til betydelig skade for virksomheden selv eller de omhandlede 
virksomheder . Dog fjernes muligheden i gældende lovs § 43, stk . 3, for at undlade visse oplysninger, når 
virksomheden udarbejder koncernregnskab .

Bestemmelsen retter sig kun mod rapporterende virksomheder, der deltager i en anden virksomhed som 
interessent eller komplementar, eller som har en eller flere dattervirksomheder eller associerede virksom-
heder, uanset hvilken retsform disse antager .

Stk . 1 kræver oplysninger om navn, hjemsted og retsform for hver enkelt af disse virksomheder .

For hver dattervirksomhed og associeret virksomhed skal der i henhold til stk . 2 også gives oplysning om 
den procentvise andel af den pågældende virksomheds egenkapital, som den rapporterende virksomhed 
ejer, samt størrelsen af den pågældende virksomheds egenkapital og regnskabsmæssige resultat ifølge 
den senest godkendte årsrapport .

I henhold til stk . 3 kan oplysninger om størrelsen af egenkapital og resultat udelades, hvis virksomheden 
ejer mindre end 50 procent af egenkapitalen i den pågældende dattervirksomhed eller associerede virk-
somhed og denne ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport . Oplysningerne kan derfor udelades, hvis 
virksomheden f .eks . ejer 49 procent af egenkapitalen i et dansk interessentskab, hvor en fysisk person er 
medinteressent, da interessentskabet i så fald ikke er forpligtet til at aflægge årsrapport.
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I dag kan oplysningerne om dattervirksomheders og associerede virksomheders egenkapital og resultat 
udelades, hvis de pågældende virksomheder indgår i den rapporterende virksomheds regnskab til indre 
værdi eller dets koncernregnskab ved fuld konsolidering . Imidlertid taber regnskabsbruger derved mulig-
heden for nærmere at analysere de enkelte dele af koncernen, fordi oplysningerne er nødvendige som ind-
gangsvinkel til analyserne . Det er derfor fundet rigtigst at kræve oplysningerne om egenkapital og resul-
tat, selvom dattervirksomheden eller den associerede virksomhed indregnes til indre værdi eller indgår i 
koncernregnskabet .

I stk . 4 videreføres muligheden for at udelade oplysningerne, hvis disse kan volde virksomheden betydelig 
skade . Anvendes muligheden, kræves oplysning om grundlaget for udeladelsen .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Det er fundet mest hensigtsmæssigt i lovforslagets stk . 3 at bibeholde de som nr . 2 og 3 indføjede undta-
gelser fra det hidtidige regelsæt for oplysningerne om egenkapital og resultater . Undtagelserne forudsæt-
ter, at de omhandlede datterog associerede virksomheders regnskaber indgår i den regnskabsaflæggende 
virksomheds koncernregnskab eller i en indregning til regnskabsmæssig indre værdi (equity) . Det sidste 
kan også væ re aktuelt for enkeltvirksomheder uden en underlagt koncern . Her er især oplysninger om 
koncernens hovedaktiviteter fordelt på de væsentlige aktiviteter og geografiske markeder ofte af større 
betydning for regnskabsbrugerne . Der henvises om disse begreber til lovforslagets § 65 .

Skadesklausuler kan være nødvendige for ikke at stille danske virksomheder dårligere end deres udenland-
ske konkurrenter . Det er imidlertid vigtigt af hensyn til regnskabsbrugerne, at brugen af skadeklausuler 
undgås mest muligt . Det foreslås derfor i lovforslagets stk . 4 at indskrænke adgangen til at påberåbe sig 
skade til de i stk. 1 omhandlede oplysninger, der identificerer datterog associerede virksomheder samt 
virksomheder, i hvilke virksomheden er en fuldt ansvarlig virksomhedsdeltager (interessent eller komple-
mentar) . De i stk . 2 omhandlede oplysninger knytter sig i givet fald til unavngivne virksomheder med hen-
visning til anvendelse af skadeklausul .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 72 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 72 i årsregnskabsloven skal virksomheder oplyse navn, hjemsted og retsform for 
hver dattervirksomhed, associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilken 
virksomheden er interessent eller komplementar . Det skal endvidere for hver dattereller associeret virk-
somhed oplyses, hvor stor en andel virksomheden ejer og resultatet ifølge den senest godkendte årsrap-
port . Oplysningerne kan under visse omstændigheder udelades .

Det foreslås, at § 72 ophæves for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B, således at oplys-
ningskravene i § 72 flyttes til regnskabsklasse C i en ny bestemmelse, der indsættes i reglerne for regn-
skabsklasse C som § 97 a . Undtagelsesmulighederne i den gældende § 72, stk . 3, nr . 2 og 3, videreføres 
dog ikke . Den foreslåede § 97 a vil endvidere gælde for regnskabsklasse D, jf . lovens § 102, stk . 1, 1 . pkt .
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Baggrunden for forslaget er, at det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 5, ikke tillader, at det hidtidige 
notekrav i § 72 opretholdes for små virksomheder .
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Gældende bestemmelse
§ 73 . Har en virksomhed et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive sum-
men af disse tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori . For hver kategori skal angives de væsent-
ligste vilkår, herunder rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året . Herudover skal for hver kategori 
oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet afkald, herunder delvist afkald, på ind-
regnede beløb . Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oplyses særskilt .

Stk. 2. Stk . 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte person-
kreds .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 73 . Har et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller en erhvervs-
drivende fond et tilgodehavende hos medlemmer af ledelsen, skal virksomheden angive summen af disse 
tilgodehavender fordelt på hver ledelseskategori . For hver kategori skal angives de væsentligste vilkår, her-
under rentefod, og de beløb, der er tilbagebetalt i året . Er et lån optaget og indfriet i årets løb, skal det oply-
ses særskilt .

Stk. 2 . Stk . 1 finder tilsvarende anvendelse for sikkerhedsstillelser, der er sket for den nævnte person-
kreds .

Stk. 3 . Stk . 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for ledelsesmedlemmer i modervirksomheder .
Stk. 4 . Stk . 1-3 finder tilsvarende anvendelse for personer, der står de omhandlede ledelsesmedlem-

mer særligt nær .

Lovbemærkninger
Oplysninger om virksomhedens tilgodehavender hos — eller sikkerhedsstillelser for — medlemmer af ledel-
sen, er typisk relevante i forbindelse med selskabsdeltagernes forvaltningskontrol, jf . forslagets § 12, 
stk . 2 .

Forslagets § 73 kræver derfor — udover de generelle oplysninger om nærtstående parter i § 70 — specifi-
cerede oplysninger om fordelingen af virksomhedens tilgodehavender hos ledelsesmedlemmerne . Oplys-
ningerne skal ikke gives i forhold til enkeltpersoner men i forhold til ledelseskategorier, dvs . bestyrelse, 
direktion og et eventuelt repræsentantskab. Der skal ikke ske yderligere specifikation af tilgodehavender. 
Der skal for hver kategori oplyses om summen af virksomhedens tilgodehavender på balancetidspunktet, 
de væsentligste vilkår knyttet til lånet, herunder rentefod og eventuelle afdragsvilkår, samt størrelsen af 
de beløb, der er tilbagebetalt i løbet af regnskabsåret . Det skal særskilt oplyses, hvis et lån er både opta-
get og indfriet i årets løb, så regnskabsbruger bliver bekendt med, at virksomhedens midler uretmæssigt 
har været udlånt i en del af regnskabsperioden . Er der tale om virksomhedens sikkerhedsstillelse i form af 
f .eks . pant, kaution eller garanti, skal der gives tilsvarende oplysninger, dvs . oplysninger om sikkerheds-
stillelsens størrelse, de væsentligste vilkår i forbindelse hermed, herunder arten af sikkerhedsstillelsen, 
samt at sikkerhedsstillelsen eventuelt er nedbragt eller ophørt i regnskabsåret . Oplysningskravet gælder 
tilsvarende for tilgodehavender og sikkerhedsstillelser vedrørende ledelsesmedlemmer i virksomhedens 
modervirksomhed .

Har virksomheden et tilgodehavende hos nærtstående til ledelsesmedlemmerne i virksomheden eller den-
nes modervirksomhed, skal oplysningerne vedrørende den pågældende ledelseskategori også omfatte 
disse beløb . Tilsvarende gælder med hensyn til virksomhedens sikkerhedsstillelser .
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Forslaget viderefører store dele af indholdet i den nugældende årsregnskabslovs § 46 a, men oplysnin-
gerne omfatter ikke længere tilgodehavender hos selskabsdeltagere . Disse oplysninger dækkes fremover 
af forslagets § 70, såfremt selskabsdeltageren er en nærtstående part .

Oplysningskravet omfatter såvel lovlige som ulovlige tilgodehavender og sikkerhedsstillelser . Der er ikke 
krav om en opdeling i lovlige og ulovlige mellemværender . Regnskabsrådet har i sin rapport foreslået, at 
oplysningskravet i stedet kom til at gælde ulovlige tilgodehavender og sikkerhedsstillelser overfor ledel-
sesmedlemmerne og selskabsdeltagerne . Imidlertid fandt Justitsministeriet, at et sådant oplysningskrav 
ville være i strid med almindelige strafferetlige hensyn (selvinkriminering) . Derfor omfatter kravet såvel 
lovlige som ulovlige mellemværender, dog alene i forhold til ledelsen . Bestemmelsen kommer herved til at 
ligge tæt op ad 4 . direktivs art . 43, nr . 13, der ikke er undtaget for små virksomheder . Regnskabsrådet har 
efterfølgende tilsluttet sig ændringen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 73, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »et aktieselskab, et anpartsselskab, et partnerselskab (kommanditaktiesel-
skab) eller en erhvervsdrivende fond« til: »en virksomhed« .

I § 73, stk . 1, indsættes efter 2 . pkt .:

»Herudover skal for hver kategori oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, og om der er givet 
afkald, herunder delvist afkald, på indregnede beløb .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 73 i årsregnskabsloven skal kapital sel skaber og erhvervsdrivende fonde oplyse om 
tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsesmedlemmer i virksomheden, ledelsesmedlemmer 
i modervirksomheden samt for personer, der står de pågældende ledelsesmedlemmer særligt nær .

Oplysninger om virksomhedens tilgodehavender hos — eller sikkerhedsstillelser for — medlemmer af ledel-
sen er typisk relevante i forbindelse med selskabsdeltagernes forvaltningskontrol, idet disse udlån udgør 
en særlig risiko . Oplysningerne medvirker således til at beskytte minoritetsog tredjemandsinteresser . 
Oplysningskravet omfatter såvel lovlige som ulovlige tilgodehavender og sikkerhedsstillelser .

Efter den gældende § 73 skal oplysningerne gives for hver ledelseskategori og indeholde oplysning om 
summen af disse tilgodehavender, de væsentligste vilkår, herunder rentefod, og eventuelle afdragsvilkår 
samt størrelsen af de beløb, der er tilbagebetalt i årets løb . Lån, der er optaget og indfriet i årets løb, skal 
oplyses særskilt .

Oplysningskravet gælder for regnskabsklasse B, C og D, men kun for kapitalselskaber, dvs . aktieselskaber, 
anpartsselskaber og partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), og for erhvervsdrivende fonde .

Det foreslås, at opregningen af de omfattede virksomhedsformer udgår af stk . 1, 1 . pkt ., og erstattes med 
”virksomheder”, således at alle virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport i henhold til årsregn-
skabsloven, omfattes af notekravet .
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Den foreslåede ændring skyldes, at oplysningskravet i artikel 16, stk . 1, litra e, i det nye regnskabsdirektiv 
ikke er afgrænset til kapitalselskaber, idet også visse interessentskaber og kommanditselskaber er omfat-
tet af det nye regnskabsdirektiv . Den foreslåede ændring medfører dog, at også virksomheder, som ikke er 
omfattet af det nye regnskabsdirektiv, eksempelvis andelsselskaber med begrænset ansvar, omfattes af 
kravet, medmindre de er fritaget for at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens § 4, stk. 1, der fore-
slås ændret i forslagets § 1, nr . 3 . Dette er en konsekvens af årsregnskabslovens opbygning, hvorefter 
også disse virksomhedstyper indplaceres i regnskabsklasser ud fra størrelsesmæssige kriterier m .v ., jf . 
§ 7, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 13-17, hvor kravene i vid udstrækning følger direktivets krav .

Ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, blev der indsat en bestemmelse i årsregn-
skabsloven som § 69, stk . 3, hvorefter erhvervsdrivende fonde skal give oplysninger om nærtstående par-
ter, herunder om mellemværender med nærtstående parter . Erhvervsdrivende fonde vil således allerede 
være omfattet af kravene i den foreslåede § 73, idet § 69, stk . 3, indeholder krav om oplysning om lån til 
ledelsen m .v .

Artikel 16, stk . 1, litra e, i det nye regnskabsdirektiv indeholder krav om, at der skal gives oplysninger om 
forskud og kreditter, der er ydet til ledelsesmedlemmer . Der skal ifølge denne bestemmelse oplyses om 
rentefoden, de væsentligste vilkår og de beløb, der eventuelt er tilbagebetalt, afskrevet eller givet afkald 
på .

Som følge af kravet i artikel 16, stk . 1, litra e, foreslås det at indsætte en bestemmelse i § 73, stk . 1, som 
3 . pkt ., hvoraf det fremgår, at der i noterne desuden skal oplyses om nedskrivninger på indregnede beløb, 
og om der er givet helt eller delvis afkald på indregnede beløb . Oplysningerne skal gives fordelt på ledel-
seskategorier .

Er der tale om virksomhedens sikkerhedsstillelse i form af f .eks . pant, kaution eller garanti, skal der i hen-
hold til det gældende stk . 2, som videreføres uændret, gives tilsvarende oplysninger, dvs . oplysninger om 
sikkerhedsstillelsens størrelse, de væsentligste vilkår i forbindelse hermed, herunder arten af sikkerheds-
stillelsen, samt at sikkerhedsstillelsen eventuelt er nedbragt eller ophørt i regnskabsåret .

De hidtil gældende bemærkninger til § 73 erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 73, stk . 3 og 4, ophæves .

Lovbemærkninger
Efter de gældende bestemmelser i årsregnskabslovens § 73, stk . 3 og 4, skal der gives oplysninger i 
noterne om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillelser for ledelsen i modervirksomheder og om tilgode-
havender hos og sikkerhedsstillelser for personer, som står ledelsen i virksomheden eller en modervirk-
somhed særligt nær .

Det foreslås, at § 73, stk . 3 og 4, ophæves, da artikel 4, stk . 5, i det nye regnskabsdirektiv ikke tillader, at 
disse oplysninger kræves af små virksomheder .
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De foreslåede ændringer til § 73 gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, jf . lovens 
§ 22, stk . 1, § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .

I realiteten vil ophævelsen af § 73, stk . 3 og 4, dog kun få betydning for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, da virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D fortsat skal give disse oplysninger 
efter den foreslåede nye affattelse af § 98 c, stk . 1 . Sidstnævnte bestemmelse indeholder således krav om, 
at disse virksomheder skal give oplysning om alle transaktioner med nærtstående parter . Disse virksom-
heder skal derfor fortsat oplyse om eventuelle lån til eksempelvis modervirksomheder eller ledelsen i 
disse, blot ifølge en anden bestemmelse .
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Gældende bestemmelse
§ 74 . (Ophævet)

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 74 . Aktieselskaber, der i henhold til aktieselskabslovens §§ 28 a og 28 b skal føre en særlig fortegnelse 
over aktiebesiddelser i selskabet, skal oplyse, hvem der på tidspunktet for årsrapportens aflæggelse er 
optaget i den særlige fortegnelse, med angivelse af fulde navn og bopæl eller for virksomheders vedkom-
mende hjemsted .

Lovbemærkninger
Enhver, der besidder aktier i et aktieselskab, skal meddele selskabet, når aktiernes stemmeret udgør 
mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct . af 
aktiekapitalen, dog mindst 100 .000 kr . Der skal endvidere gives meddelelse om visse ændringer i allerede 
meddelte besiddelsesforhold, jf . aktieselskabslovens § 28 a . Selskabet skal efter § 28 b føre en særlig for-
tegnelse over sådanne aktieejere .

I dag kræver aktieselskabsloven, at selskabets årsberetning skal indeholde oplysning om, hvem der på tids-
punktet for årsberetningens afgivelse er optaget i den særlige fortegnelse med angivelse af fulde navn og 
bopæl, eller for virksomheders vedkommende hjemsted, jf . aktieselskabslovens § 28 b, stk . 4 . Denne infor-
mation er relevant for regnskabsbrugerne, da ejerkredsen kan have stor betydning for, hvordan selskabet 
ledes .

Det foreslås, at dette oplysningskrav overflyttes til årsregnskabsloven for at samle kravene til årsrappor-
ten hér, også selvom det kun angår aktieselskaber .

I henhold til forslaget skal ejerfortegnelsen opgøres på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, hvil-
ket svarer til det tidspunkt, der er fastsat i aktieselskabsloven .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 74 ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås at ophæve årsregnskabslovens § 74 om, at der i årsrapporten skal gives visse oplysninger om 
storaktionærer, da disse oplysninger fremover vil fremgå af det offentligt tilgængelige ejerregister, som 
foreslås indført i selskabslovens § 58 .
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Gældende bestemmelse
§ 75 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 75 . Består virksomhedskapitalen i et aktieeller anpartsselskab af flere klasser, skal disse specificeres . 
Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse . For aktieselskaber 
skal i alle tilfælde angives antal og pålydende værdi .

Stk. 2 . De faktiske omkostninger ved stiftelse af et aktieselskab og ved forhøjelse af aktiekapitalen skal 
oplyses i førstkommende årsrapport .

Lovbemærkninger
Forslagets § 75, stk . 1, viderefører reglerne i gældende årsregnskabslov § 44, hvorefter de enkelte klas-
ser af aktier eller anparter specificeres, dvs. angives med den i vedtægterne foreskrevne benævnelse for 
klasserne, f .eks . Aog B-aktier . For hver klasse skal der oplyses om antallet af aktier eller anparter og deres 
pålydende værdi . Er virksomhedskapitalen ikke opdelt i klasser, skal aktieselskaber — men ikke anpartssel-
skaber — oplyse om antallet af aktier og deres pålydende værdi . Forslaget er en videreførelse af gældende 
ret .

Stk . 2 svarer indholdsmæssigt til bestemmelser i gældende aktieselskabslovs § 5, stk . 2, og § 32, stk . 4, 
og gælder kun for aktieselskaber . Bestemmelserne foreslås overført til årsregnskabsloven i overensstem-
melse med forslaget, da det er hensigtsmæssigt at samle krav til årsrapporter i forslaget . Bestemmelsen 
kræver, at der i førstkommende årsrapport oplyses om de faktiske omkostninger ved stiftelse af et aktie-
selskab samt ved forhøjelse af aktiekapitalen, så aktionærer og andre regnskabsbrugere har mulighed for 
at kontrollere den samlede størrelse af disse omkostninger . Oplysningerne om kapitalomkostninger i aktie-
selskaber kan med fordel gives i tilknytning til kapitalforklaringen efter forslagets § 56 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 75 og §§ 75 og 76 ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at overskriften før § 75 og §§ 75 og 76 ophæves .

Efter den gældende § 75, stk . 1, i årsregnskabsloven skal der gives oplysninger om virksomhedskapitalen 
i de tilfælde, hvor virksomhedskapitalen består af flere klasser. Aktieselskaber skal dog give oplysningen 
uanset, om virksomhedskapitalen består af flere klasser. Oplysningskravet gælder for aktie- og anparts-
selskaber, som er omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Det foreslås, at § 75, stk . 1, ophæves, idet bestemmelsens indhold med visse ændringer indsættes i den 
foreslåede nye affattelse af § 87 a, da oplysningerne ifølge det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 5, ikke 
må kræves af små virksomheder . I realiteten vil den foreslåede ophævelse af § 75, stk . 1, derfor alene få 
betydning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, mens virksomheder omfattet af regn-
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skabsklasse C og D fortsat skal give disse oplysninger efter den nye affattelse af § 87 a, som viderefører 
den gældende § 75, stk . 1, med visse ændringer .

Forslaget ændrer ikke ved, at oplysninger om virksomhedskapital i kapitalselskaber skal fremgå af selska-
bets vedtægter uanset selskabets størrelse i henhold til selskabsloven . Da vedtægterne er offentligt til-
gængelige, har regnskabsbrugerne derfor fortsat mulighed for at få adgang til disse oplysninger, selv om 
der for selskaber omfattet af regnskabsklasse B ikke længere stilles krav om, at oplysningerne også skal 
gives i selskabets årsrapport .

Den gældende § 75, stk . 2, stiller krav om, at der i førstkommende årsrapport gives oplysning om de fak-
tiske omkostninger ved stiftelse af et aktieselskab og de faktiske omkostninger ved forhøjelse af aktiekapi-
talen .

Det foreslås, at § 75, stk . 2, ligeledes ophæves, da oplysningerne ikke må kræves af små virksomheder i 
henhold til det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 5 .

Der stilles ikke forslag om, at oplysningskravene i § 75, stk . 2, medtages i den nye affattelse af § 87 a, da 
oplysningerne allerede er — eller vil blive — tilgængelige for regnskabsbrugerne efter andre regler . For kapi-
talselskaber kræves det således allerede i selskabslovens § 26, nr . 6, at de faktiske omkostninger ved stif-
telsen oplyses i stiftelsesdokumentet .
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Gældende bestemmelse
§ 76 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 76 . Ejer en virksomhed egne kapitalandele, skal den oplyse
1) antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen af egne kapitalandele 

i virksomhedens beholdning,
2) antal og pålydende værdi med angivelse af procentdel af virksomhedskapitalen af de egne kapitalan-

dele, der er erhvervet henholdsvis afhændet i regnskabsåret, samt størrelsen af den samlede købesum 
henholdsvis salgssum og

3) årsagen til regnskabsårets erhvervelser af egne kapitalandele .
Stk. 2 . Tilsvarende oplysninger skal gives for de egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til 

sikkerhed .

Lovbemærkninger
Aktieselskabers erhvervelse af egne aktier er reguleret i aktieselskabslovens kapitel 8, mens anpartsselska-
bers erhvervelse af egne anparter som hovedregel er forbudt efter anpartsselskabslovens § 51 . De øvrige 
lovgivninger for bestemte virksomhedsformer har ingen regler om egne kapitalandele, endsige forbud mod 
at lade virksomheden erhverve disse . Forslagets § 76 vedrører de oplysninger, der skal gives om bestand og 
bevægelser, hvis en virksomhed ejer egne kapitalandele, og er en videreførelse af gældende årsregnskabs-
lovs § 52, stk . 1 og 2 .

Kravene i stk . 1 er skåret til efter reglerne for aktieselskaber, hvis erhvervelse af egne aktier er indgående 
reguleret med baggrund i 2 . selskabsdirektiv . Forslagets bestemmelser er baseret på dette direktivs arti-
kel 22, stk . 2, samt 4 . direktivs artikel 46, stk . 2, litra d, og stk . 3 . Oplysningerne skal bidrage til general-
forsamlingens kontrol med virksomhedens transaktioner vedrørende egne kapitalandele . Stk . 2 præcise-
rer, at oplysningerne i stk .1 ikke blot skal gives for egne kapitalandele, som virksomheden har erhvervet til 
eje, men også for dem, som virksomheden har erhvervet som sikkerhed (pant) . Oplysningerne om kapi-
talandele erhvervet henholdsvis til eje eller til pant skal gives hver for sig .

Forslagets oplysningsbestemmelser omfatter alle former for virksomheder, dvs . også virksomheder, som 
ikke er aktieeller anpartsselskaber .

Der henvises i øvrigt til forslagets § 35 vedrørende den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalan-
dele

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 75 og §§ 75 og 76 ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at overskriften før § 75 og §§ 75 og 76 ophæves .
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Efter den gældende bestemmelse i § 76, stk . 1, i årsregnskabsloven skal en virksomhed, som ejer egne 
kapitalandele i en note give oplysninger om disse . Der skal gives oplysning om antallet og den pålydende 
værdi af egne kapitalandele samt om den procentvise andel, som virksomhedens beholdning udgør af virk-
somhedskapitalen . Tilsvarende oplysninger skal gives for egne kapitalandele, der er erhvervet henholds-
vis afhændet i regnskabsåret . For erhvervede henholdsvis afhændede egne kapitalandele skal der endvi-
dere oplyses om den samlede købesum henholdsvis salgssum . For så vidt angår erhvervede egne kapi-
talandele, skal der endvidere oplyses om årsagen hertil .

Ifølge den gældende § 76, stk . 2, skal tilsvarende oplysninger gives for egne kapitalandele, der er erhver-
vet til sikkerhed .

Oplysningskravene i den gældende § 76 omfatter alle virksomhedsformer, dvs . også virksomheder, som 
ikke er kapitalselskaber .

Det følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 19, stk . 2, litra c, at i de tilfælde, hvor en virksomhed udar-
bejder en ledelsesberetning, skal oplysninger om egne kapitalandele gives i ledelsesberetningen .

Som konsekvens af den foreslåede ændring i forslagets § 1, nr . 98, hvor de gældende bestemmelser i 
§§ 76 a og 77 sammenskrives i en ny affattelse af § 76 a, vil årsrapporter udarbejdet efter reglerne for 
regnskabsklasse B, C og D fremover skulle indeholde en ledelsesberetning . Som det fremgår af bemærk-
ningerne til forslagets § 1, nr . 98, kan oplysninger, der som udgangspunkt er krævet i ledelsesberetnin-
gen, dog i stedet gives i en note, medmindre dette strider mod hensynet til regnskabsbrugernes interes-
ser, herunder hensynet til overskuelighed .

Det foreslås på denne baggrund, at § 76 ophæves, således at de pågældende oplysninger ikke længere 
skal gives i noterne, men i stedet skal gives i ledelsesberetningen i henhold til den nye affattelse af § 77 .
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Ledelsesberetningen

Gældende bestemmelse
§ 76 a . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og
2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 76 indsættes:

»Virksomhedens væsentligste aktiviteter

§ 76 a . Der skal gives en beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter . Udarbejder virksomhe-
den ledelsesberetning, jf . § 77, kan beskrivelsen af disse placeres i ledelsesberetningen .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 77 skal alle virksomheder, som er omfattet af 
regnskabsklasse B (små virksomheder), udarbejde en ledelsesberetning, der medtages i årsrapporten som 
et supplement til årsregnskabet . Ledelsesberetningen skal omtale en række forhold vedrørende virksom-
heden . Ledelsesberetningen skal således beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, beskrive eventuel 
usikkerhed ved indregning eller måling, beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen 
eller målingen, redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt omtale 
betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning .

§ 77 gælder som nævnt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Desuden 
gælder bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) — jf . henvisningen til § 77 i den gældende bestemmelse i § 99, stk . 1 — og for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreglen i 
§ 102, stk . 1 .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal — foruden § 77 — opfylde de yderligere krav til ledelses-
beretningen i § 99 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal — foruden §§ 77 og 99 — opfylde de 
yderligere krav til ledelsesberetningen i § 107 . Endvidere skal børsnoterede selskaber, som har aktier med 
tilknyttede stemmerettigheder optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markeds-
plads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land, opfylde de yderligere krav til ledelsesberet-
ningen i § 107 a fra og med regnskabsår, der starter den 20 . maj 2006 eller senere .

4 . direktiv stiller ikke krav om ledelsesberetning for små virksomheder, idet medlemsstaterne kan undtage 
disse virksomheder fra at udarbejde ledelsesberetning — i direktivet kaldet årsberetning — i henhold til 
direktivets artikel 46, stk . 3 .

Den internationale regnskabsstandard IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, stiller ikke krav om en ledel-
sesberetning, men beskæftiger sig alene med de finansielle opgørelser.
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Det foreslås i forslagets § 1, nr . 24, at små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B som hovedregel 
fritages for at udarbejde ledelsesberetning, så de gældende krav til ledelsesberetningen fremover alene 
skal opfyldes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D . Det foreslås dog, at 
små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B — i tilfælde af at der er sket væsentlige ændringer i virk-
somhedens aktiviteter og økonomiske forhold — skal redegøre herfor i en ledelsesberetning . Endvidere 
foreslås det, at de pågældende virksomheder fortsat skal oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter, men 
der stilles ikke krav om, at denne oplysning skal gives i en ledelsesberetning . Oplysningen kan i stedet gives 
i noterne .

Baggrunden for de foreslåede lettelser er, at de regnskabsbrugere, som læser en lille virksomheds regn-
skaber, sædvanligvis kender virksomheden . For mange af disse regnskabsbrugere udgør årsrapporten 
ikke den eneste informationskilde . Hertil kommer, at ledelsesberetningen for en lille virksomhed ofte ude-
lukkende indeholder en meget overordnet omtale af de pågældende forhold . Informationstabet ved en 
ophævelse af kravet om ledelsesberetning må anses for at være forholdsvis beskedent for regnskabsbru-
gerne i forhold til byrden for regnskabsaflæggerne ved at skulle give de pågældende oplysninger i ledel-
sesberetningen . Oplysning om virksomhedens hovedaktiviteter samt væsentlige ændringer i virksomhe-
dens forhold må dog fortsat anses for relevante også for små virksomheders regnskabsbrugere .

Det foreslås således, at der indsættes en ny bestemmelse i § 76 a (forslagets § 1, nr . 22), som pålægger 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse B at oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter . Samtidig fore-
slås det i forslagets § 1, nr . 24, at den nuværende § 77 erstattes af en ny § 77, der ligeledes alene gælder 
for  virksomheder  omfattet  af  regnskabsklasse B,  idet  den nuværende § 77 flyttes med  redaktionelle 
ændringer til regnskabsklasse C i den nye affattelse af § 99, stk . 1, nr . 1-5 (forslagets § 1, nr . 34) . De nuvæ-
rende bestemmelser i § 99, stk . 1, nr . 1-6, foreslås videreført i § 99, stk . 1, som nr . 6-11 . § 99 gælder til-
lige for regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 . De foreslåede ændringer medfører ingen 
ændringer i retstilstanden for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D .

For små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B indebærer den foreslåede nye bestemmelse i § 76 a, 
at der som hidtil skal gives oplysning om virksomhedens hovedaktiviteter i årsrapporten, idet oplysningen 
skal placeres enten i noterne eller i en eventuel ledelsesberetning, hvis virksomheden udarbejder en sådan .

Den foreslåede ændring af § 77 indebærer, at virksomheden kun har pligt til at udarbejde en ledelsesbe-
retning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold . I så fald 
skal virksomheden redegøre herfor i en ledelsesberetning . Ændringerne må anses for at være væsentlige, 
hvis de er af en sådan karakter, at oplysning herom kan forventes at påvirke regnskabsbrugernes — herun-
der kreditorers og investorers — økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden, jf . årsregnskabslo-
vens § 12, stk . 2 . Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering . Oplysningskravet vil sædvanligvis 
være relevant, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift, beskæftigelse, investeringsom-
fang, finansieringsforhold eller kapitalgrundlag m.v.,  som har påvirket  indeværende regnskabsår, eller 
som vil påvirke kommende regnskabsår . Som eksempler kan nævnes ændring fra produktionsvirksomhed 
til importvirksomhed, omstrukturering, rekonstruktion, fusion eller spaltning m .v . At virksomheden har 
pligt til at give sådanne oplysninger i årsrapporten, følger allerede af principper, der svarer til generalklau-
sulen om, at årsrapporten skal give et retvisende billede . Den nye bestemmelse i § 77 har som nævnt den 
selvstændige betydning, at de pågældende oplysninger skal placeres i en ledelsesberetning .
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Som en konsekvens af, at små virksomheder fremover vil være fritaget for at udarbejde ledelsesberetning 
undtagen i de særlige tilfælde, som er nævnt ovenfor, foreslås det i forslagets § 1, nr . 23, at overskriften 
til § 77 ændres fra »Ledelsesberetningen« til »Ledelsesberetning« .

Kommentarer til ændringsforslag
Udtrykket »hovedaktivitet« anvendes i den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 38 . I den i for-
slagets § 1, nr . 22, foreslåede affattelse af § 76 a og overskriften hertil anvendes udtrykket »hovedaktivi-
teter« . § 38, stk . 1, vedrører muligheden for at indregne aktiver til dagsværdi, hvis virksomhedens hoved-
aktivitet er investering i investeringsaktiver . § 38, stk . 1, kan kun anvendes, hvis virksomheden har én 
hovedaktivitet . For at der ikke skal kunne opstå tvivl om, at dette fortsat er gældende, foreslås det, at for-
muleringen »hovedaktiviteter« i § 76 a og overskriften hertil ændres til »væsentligste aktiviteter« .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 76 a, § 76 a, overskriften før § 77 og § 77 ophæves, og i stedet indsættes:

»Ledelsesberetningen

§ 76 a . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og
2) redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 76 a i årsregnskabsloven kræver, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B giver en 
beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter . Beskrivelsen skal som udgangspunkt gives i 
noterne . Udarbejder virksomheden en ledelsesberetning, kan beskrivelsen i stedet placeres i ledelsesbe-
retningen. § 76 a skal ses i lyset af, at langt de fleste virksomheder i regnskabsklasse B i dag er undtaget 
fra kravet om at udarbejde en ledelsesberetning .

Den gældende § 77 kræver, at virksomheder, hvor der er sket væsentlige ændringer i aktiviteter og øko-
nomiske forhold, skal redegøre for disse . Dette skal efter bestemmelsen ske i ledelsesberetningen . Når en 
virksomhed omfattet af regnskabsklasse B har væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold, 
er der således krav om, at der skal udarbejdes en ledelsesberetning .

Det er imidlertid en generel praksis på området, at opfyldelse af krav til ledelsesberetningen kan ske ved 
at give oplysningen i en note i stedet, hvis præsentation i noterne sker under hensyntagen til, at årsrap-
porten skal udarbejdes på en overskuelig måde . Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at oplys-
ninger, der gives i noterne fremfor i ledelsesberetningen, bliver omfattet af kvalitetskravene til selve års-
regnskabet og af revision, hvis virksomhedens årsregnskab revideres .

Et notekrav kan derimod ikke opfyldes ved en oplysning i ledelsesberetningen, hvilket blandt andet skyl-
des, at ledelsesberetningen ikke er omfattet af krav om revision. I modsat fald ville en flytning af en oplys-
ning fra noterne til ledelsesberetningen kunne medføre, at et notekrav, som er omfattet af revisionsplig-
ten, ikke blev omfattet af revisionen .
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Det følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 4, stk . 5, at der for små virksomheder ikke kan kræves 
oplysninger i årsregnskabet udover de, der følger af direktivet (”maksimumharmonisering”) . Kravet om 
oplysning om virksomhedens væsentligste aktiviteter følger ikke af direktivet, hvorfor kravet ikke kan 
opretholdes i noterne, som er en del af årsregnskabet . Kravet kan imidlertid overføres til ledelsesberetnin-
gen, som ikke er en del af årsregnskabet .

Det foreslås, at de gældende oplysningskrav i § 76 a og § 77 sammenskrives med redaktionelle ændringer 
i en ny affattelse af § 76 a .

Efter den foreslåede § 76 a, nr . 1, skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksomhedens 
væsentligste aktiviteter .

Regnskabsbrugerne har således et overordnet behov for kendskab til en virksomheds væsentligste aktivi-
teter, dvs . en beskrivelse af de produkter og ydelser, som genererer størstedelen af virksomhedens netto-
omsætning og indtjening . Virksomhedens væsentligste aktiviteter skal beskrives, så regnskabsbrugerne 
får oplysning om, hvad virksomheden beskæftiger sig med og bl .a . på denne baggrund kan vurdere virk-
somhedens driftsmæssige risiko .

Det er op til ledelsen at fastsætte detaljeringsniveauet for beskrivelsen af de væsentligste aktiviteter under 
hensyn til virksomhedens art og omfang .

Efter den foreslåede § 76 a, nr . 2, skal ledelsesberetningen også indeholde en redegørelse for eventuelle 
væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold .

Ændringerne i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold må anses for at være væsentlige, hvis de 
er af en sådan karakter, at oplysning herom kan forventes at påvirke regnskabsbrugernes — herunder kre-
ditorers og investorers — økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden, jf . årsregnskabslovens 
§ 12, stk . 2 . Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering . Oplysningskravet vil sædvanligvis være 
relevant, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift, beskæftigelse, investeringsomfang, 
finansieringsforhold eller kapitalgrundlag m.v., som har påvirket indeværende regnskabsår, eller som vil 
påvirke kommende regnskabsår . Som eksempler kan nævnes ændring fra produktionsvirksomhed til 
importvirksomhed, omstrukturering, rekonstruktion, fusion eller spaltning m .v .

At virksomheden har pligt til at give sådanne oplysninger i årsrapporten, følger allerede af principper, der 
svarer til generalklausulen om, at årsrapporten skal give et retvisende billede .

Som det fremgår ovenfor, medfører den foreslåede sammenskrivning af de gældende bestemmelser i 
§§ 76 a og 77 i den nye affattelse af § 76 a ingen ændring i det materielle indhold af oplysningskravene .

Da krav til oplysninger i ledelsesberetningen kan opfyldes ved at give oplysningen i en note, ændres der i 
realiteten heller ikke ved den måde, kravet i den foreslåede § 76 a kan opfyldes på . Virksomhederne kan 
således fortsat vælge at give oplysningerne i den foreslåede § 76 a i en note . Hvis virksomheden vælger 
at give oplysningen i en note, vil der som konsekvens heraf ikke være krav om at udarbejde en ledelsesbe-
retning .

De hidtil gældende bemærkninger til §§ 76 a og 77 erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Forslaget får alene virkning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, da årsregnskabsloven inde-
holder særlige regler om ledelsesberetningen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, som 
ikke berøres af dette forslag .
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Gældende bestemmelse
§ 77 . Ejer en virksomhed egne kapitalandele, skal den oplyse
1) antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bogførte pariværdi med 

angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksom-
hedskapitalen,

2) antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bogførte pariværdi med 
angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksom-
hedskapitalen, der er erhvervet henholdsvis afhændet i regnskabsåret, samt størrelsen af den samle-
de købesum henholdsvis salgssum og

3) årsager til erhvervelser af egne kapitalandele i regnskabsåret .
Stk. 2. Stk . 1 gælder tilsvarende for egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 77 . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,
2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,
3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med 

angivelse af beløb,
4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold og
5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning .

Lovbemærkninger
Som noget nyt kræver forslagets § 77, at virksomheder i klasse B skal udarbejde en ledelsesberetning . For 
at skabe større afstand til „årsrapporten“ og samtidig præcisere beretningens karakter foreslås det hidtil 
anvendte „årsberetning“ erstattet af „ledelsesberetning“ . Gældende lov fritager små virksomheder (sva-
rende til virksomhederne i klasse B) fra at udarbejde eller offentliggøre årsberetningen under visse betin-
gelser . Denne undtagelse har været kritiseret for at være til stor skade for regnskabsbrugerne, samtidig 
med at lettelsen for virksomhederne er yderst begrænset . Det er derfor Regnskabsrådets opfattelse, at 
ledelsesberetningen bør genindføres for disse virksomheder, også for så vidt angår offentliggørelse .

Kravene til ledelsesberetningen hér er forholdsvis beskedne, da der alene kræves en omtale af virksomhe-
dens aktiviteter, beskrivelse af usikkerheder og usædvanlige forhold af betydning for indregning og måling, 
en redegørelse for regnskabsårets udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt 
hvilke væsentlige forhold, der er indtruffet mellem balancedagen og tidspunktet for regnskabsaflæggel-
sen . Se de yderligere krav til klasseC i forslagets §§ 99-101 .

I modsætning til før omfattes ledelsesberetningen af kravet om et retvisende billede . Endvidere gælder de 
grundlæggende forudsætninger, jf . forslagets § 13, også på ledelsesberetningen, dog med de tilpasninger, 
der følger af beretningens natur, jf . forslagets § 14 . Eksempelvis gælder overskuelighedskravet og neutra-
litetskravet fuldt ud for ledelsesberetningen .

Virksomhedens hovedaktiviteter skal beskrives, så regnskabsbruger får oplysning om, hvad virksomheden 
beskæftiger sig med, og bl .a . på denne baggrund kan vurdere den driftsmæssige risiko . Det er op til ledel-
sen at fastsætte detaljeringsniveauet for beskrivelsen af hovedaktiviteterne under hensyn til virksomhe-
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dens art og omfang . Dette helt basale krav er nyt i forhold til gældende lovs § 56 . I praksis gives oplysnin-
gen dog allerede i dag i langt de fleste virksomheder. Regnskabsvejledning 12 kræver, at børsnoterede sel-
skaber skal give sådanne oplysninger i ledelsesberetningen .

Der skal gives en beskrivelse af eventuel usikkerhed og usædvanlige forhold, som har haft betydning for 
indregning og måling . Da oplysningerne typisk er generelle for hele årsrapporten, har de ikke den karak-
ter, som karakteriserer noteoplysninger, som normalt knytter sig til konkrete forhold . Det er derfor skøn-
net mest hensigtsmæssigt at opretholde dem som en del af ledelsesberetningen .

Der skal redegøres for den udvikling, der i årets løb har fundet sted i virksomhedens aktiviteter og økono-
miske forhold i øvrigt . Det indebærer, at der skal redegøres for de interne og eksterne forhold, der har 
påvirket driften, beskæftigelsen, investeringsomfanget m .v ., og dermed påvirket den udvikling, som regn-
skabets tal afspejler. Også forhold, som — endnu — ikke kan aflæses i regnskabets balance og resultatopgø-
relse kan være relevante at få beskrevet på dette sted . Ekstraordinære forhold som f .eks . omstrukturerin-
ger, fusion/spaltning og lign . vil normalt være relevante .

Er der indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, skal disse omtales . Herunder 
hører bl .a . eventuelle problemer i forhold til virksomhedens fortsatte drift, som er indtruffet efter balan-
cedagen .

Virksomheder, der omfattes af klasse B, har mulighed for at udarbejde en mere omfattende ledelsesberet-
ning på linje med ledelsesberetninger i virksomheder omfattet af regnskabsklasse C . Hvis der afgives 
sådanne yderligere oplysninger, skal disse dog gives systematisk og konsekvent, jf . forslagets § 7, stk . 5 . 
Vælger en virksomhed f .eks . at give oplysninger om den forventede udvikling, skal forventningerne omta-
les fyldestgørende i overensstemmelse med forslagets § 99, nr . 1 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Overskriften til § 77 affattes således:

»Ledelsesberetning« .

§ 77 affattes således:

»§ 77 . Er der sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal årsregn-
skabet suppleres med en ledelsesberetning, der redegør for disse ændringer .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 77 skal alle virksomheder, som er omfattet af 
regnskabsklasse B (små virksomheder), udarbejde en ledelsesberetning, der medtages i årsrapporten som 
et supplement til årsregnskabet . Ledelsesberetningen skal omtale en række forhold vedrørende virksom-
heden . Ledelsesberetningen skal således beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, beskrive eventuel 
usikkerhed ved indregning eller måling, beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen 
eller målingen, redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt omtale 
betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning .
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§ 77 gælder som nævnt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Desuden 
gælder bestemmelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) — jf . henvisningen til § 77 i den gældende bestemmelse i § 99, stk . 1 — og for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreglen i 
§ 102, stk . 1 .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal — foruden § 77 — opfylde de yderligere krav til ledelses-
beretningen i § 99 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal — foruden §§ 77 og 99 — opfylde de 
yderligere krav til ledelsesberetningen i § 107 . Endvidere skal børsnoterede selskaber, som har aktier med 
tilknyttede stemmerettigheder optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markeds-
plads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land, opfylde de yderligere krav til ledelsesberet-
ningen i § 107 a fra og med regnskabsår, der starter den 20 . maj 2006 eller senere .

4 . direktiv stiller ikke krav om ledelsesberetning for små virksomheder, idet medlemsstaterne kan undtage 
disse virksomheder fra at udarbejde ledelsesberetning — i direktivet kaldet årsberetning — i henhold til 
direktivets artikel 46, stk . 3 .

Den internationale regnskabsstandard IAS 1, Præsentation af årsregnskaber, stiller ikke krav om en ledel-
sesberetning, men beskæftiger sig alene med de finansielle opgørelser.

Det foreslås i forslagets § 1, nr . 24, at små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B som hovedregel 
fritages for at udarbejde ledelsesberetning, så de gældende krav til ledelsesberetningen fremover alene 
skal opfyldes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D . Det foreslås dog, at 
små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B — i tilfælde af at der er sket væsentlige ændringer i virk-
somhedens aktiviteter og økonomiske forhold — skal redegøre herfor i en ledelsesberetning . Endvidere 
foreslås det, at de pågældende virksomheder fortsat skal oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter, men 
der stilles ikke krav om, at denne oplysning skal gives i en ledelsesberetning . Oplysningen kan i stedet gives 
i noterne .

Baggrunden for de foreslåede lettelser er, at de regnskabsbrugere, som læser en lille virksomheds regn-
skaber, sædvanligvis kender virksomheden . For mange af disse regnskabsbrugere udgør årsrapporten 
ikke den eneste informationskilde . Hertil kommer, at ledelsesberetningen for en lille virksomhed ofte ude-
lukkende indeholder en meget overordnet omtale af de pågældende forhold . Informationstabet ved en 
ophævelse af kravet om ledelsesberetning må anses for at være forholdsvis beskedent for regnskabsbru-
gerne i forhold til byrden for regnskabsaflæggerne ved at skulle give de pågældende oplysninger i ledel-
sesberetningen . Oplysning om virksomhedens hovedaktiviteter samt væsentlige ændringer i virksomhe-
dens forhold må dog fortsat anses for relevante også for små virksomheders regnskabsbrugere .

Det foreslås således, at der indsættes en ny bestemmelse i § 76 a (forslagets § 1, nr . 22), som pålægger 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse B at oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter . Samtidig fore-
slås det i forslagets § 1, nr . 24, at den nuværende § 77 erstattes af en ny § 77, der ligeledes alene gælder 
for  virksomheder  omfattet  af  regnskabsklasse B,  idet  den nuværende § 77 flyttes med  redaktionelle 
ændringer til regnskabsklasse C i den nye affattelse af § 99, stk . 1, nr . 1-5 (forslagets § 1, nr . 34) . De nuvæ-
rende bestemmelser i § 99, stk . 1, nr . 1-6, foreslås videreført i § 99, stk . 1, som nr . 6-11 . § 99 gælder til-
lige for regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 . De foreslåede ændringer medfører ingen 
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ændringer i retstilstanden for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D .

For små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B indebærer den foreslåede nye bestemmelse i § 76 a, 
at der som hidtil skal gives oplysning om virksomhedens hovedaktiviteter i årsrapporten, idet oplysningen 
skal placeres enten i noterne eller i en eventuel ledelsesberetning, hvis virksomheden udarbejder en sådan .

Den foreslåede ændring af § 77 indebærer, at virksomheden kun har pligt til at udarbejde en ledelsesbe-
retning, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold . I så fald 
skal virksomheden redegøre herfor i en ledelsesberetning . Ændringerne må anses for at være væsentlige, 
hvis de er af en sådan karakter, at oplysning herom kan forventes at påvirke regnskabsbrugernes — herun-
der kreditorers og investorers — økonomiske beslutninger vedrørende virksomheden, jf . årsregnskabslo-
vens § 12, stk . 2 . Det vil imidlertid altid bero på en konkret vurdering . Oplysningskravet vil sædvanligvis 
være relevant, hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens drift, beskæftigelse, investeringsom-
fang, finansieringsforhold eller kapitalgrundlag m.v.,  som har påvirket  indeværende regnskabsår, eller 
som vil påvirke kommende regnskabsår . Som eksempler kan nævnes ændring fra produktionsvirksomhed 
til importvirksomhed, omstrukturering, rekonstruktion, fusion eller spaltning m .v . At virksomheden har 
pligt til at give sådanne oplysninger i årsrapporten, følger allerede af principper, der svarer til generalklau-
sulen om, at årsrapporten skal give et retvisende billede . Den nye bestemmelse i § 77 har som nævnt den 
selvstændige betydning, at de pågældende oplysninger skal placeres i en ledelsesberetning .

Som en konsekvens af, at små virksomheder fremover vil være fritaget for at udarbejde ledelsesberetning 
undtagen i de særlige tilfælde, som er nævnt ovenfor, foreslås det i forslagets § 1, nr . 23, at overskriften 
til § 77 ændres fra »Ledelsesberetningen« til »Ledelsesberetning« .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 76 a, § 76 a, overskriften før § 77 og § 77 ophæves, og i stedet indsættes:

§ 77 . Ejer en virksomhed egne kapitalandele, skal den oplyse
1) antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bogførte pariværdi med 

angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksom-
hedskapitalen,

2) antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bogførte pariværdi med 
angivelse af, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af virksom-
hedskapitalen, der er erhvervet henholdsvis afhændet i regnskabsåret, samt størrelsen af den samle-
de købesum henholdsvis salgssum og

3) årsager til erhvervelser af egne kapitalandele i regnskabsåret .
Stk. 2 . Stk . 1 gælder tilsvarende for egne kapitalandele, virksomheden har erhvervet til sikkerhed .«

Lovbemærkninger
Det foreslås endvidere, at der indsættes en ny affattelse af § 77 i årsregnskabsloven, som viderefører de 
hidtil gældende oplysningskrav i § 76, der foreslås ophævet i forslagets § 1, nr . 97 . Forslaget er en konse-
kvens af, at oplysninger om egne kapitalandele fremover skal gives i ledelsesberetningen i stedet for i 
noterne som nærmere omtalt i forslagets § 1, nr . 97, vedrørende ophævelsen af § 76 .
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Den foreslåede § 77, stk . 1, nr . 1, er en videreførelse af den gældende § 76, stk . 1, nr . 1, idet kravene dog 
udvides, og idet der er foreslået nogle sproglige justeringer . Der skal ifølge den foreslåede § 77, stk . 1, 
nr . 1, oplyses om antallet og den pålydende værdi af virksomhedens beholdning af egne kapitalandele . 
Endvidere skal virksomheder, der har udstedt stykkapitalandele, dvs . kapitalandele uden pålydende værdi, 
give oplysning om den bogførte pariværdi af disse stykkapitalandele . Baggrunden for dette nye krav er, at 
der i følge selskabslovens § 47 er mulighed for, at kapitalselskaber kan udstede stykkapitalandele . Der skal 
endvidere oplyses om, hvilken procentdel virksomhedens beholdning af egne kapitalandele udgør af den 
samlede virksomhedskapital .

Den foreslåede § 77, stk . 1, nr . 2, er en videreførelse af den gældende § 76, stk . 1, nr . 2, idet kravene dog 
udvides, og idet der er foreslået en sproglig justering af ordlyden . Ifølge bestemmelsen skal der oplyses 
om egne kapitalandele, herunder stykkapitalandele, som virksomheden har erhvervet henholdsvis afhæn-
det i regnskabsåret . Endvidere skal det oplyses, hvor stor en procentandel af virksomhedskapitalen de af 
virksomheden i regnskabsåret erhvervede henholdsvis afhændede egne kapitalandele udgør af den sam-
lede virksomhedskapital .

Den foreslåede § 77, stk . 1, nr . 3, er en videreførelse af kravet i den gældende § 76, stk . 1, nr . 3, hvorefter 
der skal oplyses om årsager til erhvervelser af egne kapitalandele .

Oplysningerne i den foreslåede § 77 er krævet i henhold til artikel 19, stk . 2, litra c, i det nye regnskabsdi-
rektiv, hvorfra der henvises til artikel 24, stk . 2, i direktiv 2012/30/EU . Artikel 19 indeholder krav til ind-
holdet af ledelsesberetningen . Ifølge artikel 19, stk . 3, kan medlemslandene undtage små virksomheder 
fra pligten til at udarbejde en ledelsesberetning, forudsat at der i stedet for stilles krav om, at oplysninger 
om erhvervelse af egne kapitalandele, jf . artikel 19, stk . 2, litra c, i stedet for kræves i noterne til årsregn-
skabet .

Oplysninger om egne kapitalandele skal bidrage til generalforsamlingens kontrol med virksomhedens 
transaktioner vedrørende egne kapitalandele .

Den foreslåede § 77, stk . 2, fastslår, at oplysningerne i stk . 1 som hidtil ikke blot skal gives for egne kapi-
talandele, som virksomheden har erhvervet til eje, men også for kapitalandele, som virksomheden har 
erhvervet til sikkerhed (pant) . Oplysningerne om kapitalandele erhvervet til eje henholdsvis til sikkerhed 
skal gives hver for sig .

Den foreslåede ændring, hvorved oplysninger om egne kapitalandele skal gives i ledelsesberetningen i ste-
det for i noterne, medfører ikke nogen ændring, for så vidt angår den regnskabsmæssige behandling af 
egne kapitalandele . Egne kapitalandele må fortsat ikke indregnes som aktiver i balancen . Erhvervelse og 
afhændelse af egne kapitalandele skal behandles som egenkapitaltransaktioner .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 77 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C 
og D .

Som en konsekvens heraf foreslås det i forslagets § 1, nr . 99 og 136, at bestemmelserne i § 78, stk . 1, og 
§ 102, stk . 1, ændres, således at det fremgår af disse bestemmelser, at den nye affattelse af § 77 også er 
omfattet af de regler, der gælder for regnskabsklasse C og D .
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Gældende bestemmelse
§ 77 a . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegørel-
se for god fondsledelse, jf . lov om erhvervsdrivende fonde § 60 . Udarbejder bestyrelsen en ledelsesberet-
ning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesbe-
retningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens hjem-
meside, hvor redegørelsen er offentliggjort . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herun-
der om fondens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de op-
lysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
Efter § 77 indsættes i afsnit III:

»§ 77 a . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens redegø-
relse for god fondsledelse, jf . lov om erhvervsdrivende fonde § 60 . Udarbejder bestyrelsen en ledelsesbe-
retning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesbe-
retningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens hjem-
meside, hvor redegørelsen er offentliggjort . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herun-
der om fondens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplys-
ninger, som offentliggøres på hjemmesiden .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 77 a ændres, således at alle bestyrelser i erhvervsdrivende fonde 
skal udarbejde og offentliggøre en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne om god 
fondsledelse udarbejdet af den kommende Komité for god Fondsledelse .

Selve udarbejdelsen af redegørelsen for god fondsledelse er reguleret i den foreslåede § 60, hvortil der 
henvises .

Da fonde ikke har en generalforsamling til at udpege og afsætte ledelsen, er det særligt væsentligt med 
offentlighed om fondes ledelse . Denne åbenhed er også et vigtigt værktøj i fondsmyndighedens arbejde 
med at føre tilsyn med fondene . Netop ved at få et bedre indblik i fondens ledelse, kan fondsmyndigheden 
bedre vurdere, om fondens ledelse udfører deres hverv inden for lovgivningens rammer .

Forslaget er inspireret af det tilsvarende oplysningskrav til de børsnoterede virksomheder i årsregnskabs-
lovens § 107 b . Bestemmelsen er dog tilpasset de særlige forhold for de erhvervsdrivende fonde . Blandt 
andet er det forudsat, at alle fonde er underkastet det samme kodeks for god fondsledelse . For de børsno-
terede virksomheder afgør det enkelte regulerede marked, hvilket kodeks virksomheden er omfattet af . En 
dansk virksomhed, som er noteret i London, vil derfor være underkastet et andet kodeks end en dansk virk-
somhed, som er noteret i København .

Redegørelsen skal gives samlet og skal omhandle situationen i regnskabsåret . Offentliggørelsen heraf skal 
ske samtidigt med årsregnskabet .
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I lighed med bestemmelserne for de børsnoterede virksomheder foreslås der i stk . 2 en hjemmel for 
Erhvervsstyrelsen til at udstede en bekendtgørelse, hvorefter fonden kan nøjes med i ledelsesberetningen 
eller noterne at medtage en henvisning til fondens hjemmeside, hvor oplysningerne er offentligt tilgænge-
lige .

Der vil blandt andet blive fastsat regler om tidspunktet for fondens offentliggørelse af oplysningerne og 
ajourføring heraf samt ledelsens ansvar for oplysningerne på hjemmesiden . Endvidere vil der blive fastsat 
regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .

Disse bestemmelser vil følge de tilsvarende regler for kapitalselskaber .

Uanset om ledelsen vælger at medtage de i § 77 a nævnte oplysninger i ledelsesberetningen eller noterne 
eller på hjemmesiden, er det ledelsens ansvar, at fonden meddeler de krævede oplysninger .
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Gældende bestemmelse
§ 77 b . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage en redegørelse for fon-
dens uddelingspolitik . Fonden skal som en del af redegørelsen oplyse, hvilke hovedkategorier bestyrelsen 
i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til de enkelte hovedkategorier, 
medmindre bestyrelsen har indarbejdet legatarfortegnelsen i årsrapporten . Udarbejder bestyrelsen en le-
delsesberetning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesbe-
retningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens hjem-
meside, hvor redegørelsen er offentliggjort . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herun-
der om opdatering af oplysningerne på hjemmesiden, og bestyrelsens og revisors pligter i relation til de 
oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
Efter § 77 a indsættes i afsnit III:

»§ 77 b . Fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage en redegørelse for fon-
dens uddelingspolitik . Fonden skal som en del af redegørelsen oplyse, hvilke hovedkategorier bestyrelsen 
i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til de enkelte hovedkategorier, 
medmindre bestyrelsen har indarbejdet legatarfortegnelsen i årsrapporten . Udarbejder bestyrelsen en 
ledelsesberetning, kan redegørelsen placeres i ledelsesberetningen .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesbe-
retningen eller noterne, hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en henvisning til fondens hjem-
meside, hvor redegørelsen er offentliggjort . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herun-
der om opdatering af oplysningerne på hjemmesiden, og bestyrelsens og revisors pligter i relation til de 
oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .«

Lovbemærkninger
Det foreslås i årsregnskabslovens § 77 b, stk . 1, at alle bestyrelser i erhvervsdrivende fonde skal udarbejde 
og offentliggøre en redegørelse for fondens uddelingspolitik . Herved vil offentlighedens indsigt i de 
erhvervsdrivende fondes uddelinger blive forbedret .

Uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt retningslinjer og mål, som besty-
relsen følger ved uddelinger fra fonden . Uddelingspolitikken kan ikke blot være en afskrift af vedtægten, 
men skal være en uddybning af, hvorledes fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger m .v .

Det foreslås, at redegørelsen for uddelingspolitikken skal være en del af ledelsesberetningen eller noterne 
i årsrapporten, jf . dog stk . 2 .

Som led i uddelingspolitikken skal der redegøres for, hvilke hovedkategorier bestyrelsen har foretaget 
uddelinger til i regnskabsåret, og hvor store uddelinger der er foretaget til de enkelte hovedkategorier . Det 
er bestyrelsen, der fastlægger, hvilke hovedkategorier der vil være relevant at opdele uddelingerne i .
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Hvis der i en fonds vedtægt er angivet flere uddelingsformål, skal der som minimum være en hovedkate-
gori for hvert af uddelingsformålene . Hvis uddelingsformålet er meget bredt formuleret, eksempelvis 
støtte af almenvelgørende formål, skal der ske en specifikation af uddelingsformålet i hovedkategorier.

Der bør være kontinuitet i de angivne hovedkategorier i årsrapporterne, således at det er muligt for regn-
skabsbrugerne at sammenligne uddelingerne m.v. over en flerårig periode.

Erhvervsfondsudvalget fandt, at typiske hovedkategorier for de erhvervsdrivende fonde vil være uddelin-
ger til sociale formål, forskning, kultur og uddelinger til stifterfamilien . Det vil dog altid afhænge af den 
konkrete fonds forhold, herunder ikke mindst fondens vedtægt .

Det foreslås i lov om erhvervsdrivende fonde § 80, at legatarfortegnelsen over modtagere af uddelinger 
fra fonden i regnskabsåret skal indsendes til fondsmyndigheden sammen med indsendelsen af fondens 
årsrapport til Erhvervsstyrelsen . Legatarfortegnelsen adskiller sig fra den foreslåede redegørelse for 
uddelingspolitikken med opdelingen af uddelingerne i hovedkategorier ved at være helt konkret med angi-
velse af navn m .v . på den enkelte modtager . Redegørelsen for uddelingspolitikken er i modsætning hertil 
overordnet, således at de enkelte modtagere ikke kan identificeres. Redegørelsen vil derfor være egnet til 
offentliggørelse og vil være med til at øge åbenheden om den enkelte fonds uddelinger .

Den foreslåede bestemmelse i lov om erhvervsdrivende fonde § 80 medfører alene, at legatarfortegnel-
sen skal indsendes til fondsmyndighedens brug . Der er således ikke krav om, at legatarfortegnelsen skal 
offentliggøres sammen med årsrapporten eller skal indarbejdes i årsrapporten . Hvis legatarfortegnelsen 
er en integreret del af årsrapporten, vil oplysningerne blive offentliggjort som de øvrige oplysninger i års-
rapporten . Hvis legatarfortegnelsen alene skal være til fondsmyndigheden, skal legatarfortegnelsen såle-
des udarbejdes som et selvstændigt dokument .

Der er intet til hinder for, at en bestyrelse vælger også at medtage oplysningerne om årets modtagere af 
uddelinger fra fonden i årsrapporten, uanset at der ikke er krav herom . Bestyrelsen skal dog under alle 
omstændigheder redegøre for sin uddelingspolitik, men fonden skal i så fald ikke opdele uddelingerne i 
hovedkategorier .

Det foreslås i stk . 2, at der gives Erhvervsstyrelsen hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, hvorefter 
bestyrelsen kan nøjes med i ledelsesberetningen eller noterne at medtage en henvisning til fondens hjem-
meside, hvor redegørelsen for fondens uddelingspolitik er offentligt tilgængelig .

Der vil blandt andet blive fastsat regler om tidspunktet for fondens offentliggørelse af oplysningerne og 
ajourføring heraf samt ledelsens ansvar for oplysningerne på hjemmesiden . Endvidere vil der blive fastsat 
regler om bestyrelsens og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjem-
mesiden .

Uanset om bestyrelsen vælger at medtage de i § 77 b nævnte oplysninger i ledelsesberetningen eller 
noterne eller på hjemmesiden, er det bestyrelsens ansvar, at fonden meddeler de krævede oplysninger .
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Afsnit IV 
Regnskabsklasse C

Kapitel 9 
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 78 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, jf . dog § 9 a, stk . 1, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, 
pengestrømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning .

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen 
m .v . i årsrapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk . 1, 2 og 4, § 20, stk . 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43 a, 
§ 44, stk . 1 og 3, og §§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b, 78 a og 80-101 finder anvendelse .

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43 a, § 44, stk . 1 og 3, og §§ 45-
64, 66-70, 73, 77-77 b og 78 a i strid med regler i §§ 80-101, har reglerne i §§ 80-101 forrang .

Stk. 5. Ønsker en virksomhed at aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, fin-
der § 137 og regler fastsat i medfør af § 137 a anvendelse .

Stk. 6. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .

Stk. 7. Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B, eller som er 
ophørt med at anvende § 78 a, aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse C, kan virksomheden 
benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af omkostninger, der kun indirekte kan henføres til fremstillede varebeholdninger, jf . 

§ 82, kan virksomheden nøjes med at tillægge disse indirekte omkostninger til varebeholdninger, der 
fremstilles fra og med regnskabsåret .

2) Indregning af immaterielle aktiver i form af udviklingsprojekter, jf . § 83, kan ske således, at alene for-
hold, der opstår fra og med regnskabsåret, indgår .

3) Indregning af aktiver, der ikke ejes af virksomheden, jf . § 83 a, kan ske således, at alene forhold, der 
opstår fra og med regnskabsåret, indgår .

4) Indregning efter produktionsmetoden, jf . § 83 b, kan ske således, at alene forhold, der opstår fra og 
med regnskabsåret, indgår .

5) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, kan 
sammenligningstal efter § 24, for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgøres efter de hidtil an-
vendte metoder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 78 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter, herunder 
redegørelse for anvendt regnskabspraksis og opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen, samt en ledel-
sesberetning . Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne . Ud over reglerne i 
§§ 11-17 finder § 19, stk . 1 og 3, og § 20, stk . 2, anvendelse . Endvidere finder reglerne i §§ 23-77 og 
79-101 anvendelse . Kommer regler i §§ 23-77 i strid med regler i §§ 79-101, har reglerne i §§ 79-101 for-
rang .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 365 

Stk. 2 . Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .

Stk. 3 . Første gang en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B, aflægger års-
rapport efter reglerne i regnskabsklasse C, kan virksomheden benytte sig af følgende lempelser:
1) Ved indregning af omkostninger, der kun indirekte kan henføres til et fremstillet anlægs- eller omsæt-

ningsaktiv, jf . § 82, kan virksomheden nøjes med at tillægge disse indirekte omkostninger til aktiver, 
der fremstilles fra og med regnskabsåret .

2) Indregning af immaterielle aktiver i form af udviklingsprojekter, jf . § 83, kan ske således, at alene for-
hold, der opstår fra og med regnskabsåret, indgår .

3) For de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, kan 
sammenligningstal efter § 24 og § 101, stk . 1, nr . 2, for perioder, der ligger før regnskabsåret, opgø-
res efter de hidtil anvendte metoder .

Lovbemærkninger
Forslagets § 78 tilføjer endnu et element på byggeklodsmodellen .

Stk . 1, 1 . pkt . fastslår i lighed med §§ 18 og 22 hvilke bestanddele af årsrapporten, der er obligatoriske for 
regnskabsklassen . Som noget nyt i forhold til B-klassen skal årsregnskaber og koncernregnskaber her for-
synes med en pengestrømsopgørelse .

3 . og 4 . pkt . kræver, at virksomheder omfattet af klasse C skal følge reglerne for klasse B (§§ 23-77) med 
tillæg af de særregler, der følger af §§ 79-101 . De enkelte A-klasseregler, der måtte have betydning — for-
trinsvis af hensyn til erhvervsdrivende fonde og interessentskaber og kommanditselskaber med kapitalsel-
skaber som interessenter eller komplementarer — gælder naturligvis også her . Medens reglerne for regn-
skabsklasse A kun i meget få tilfælde er relevante for B-virksomheder, er reglerne for klasse B i overve-
jende grad af betydning for C-virksomhederne. Her vil endda kunne være en risiko for konflikt mellem Bog 
C-regler, selvom forskellene snarere vil vise sig som yderligere krav til C-virksomhederne . For at afgøre 
eventuelle konfliktsituationer en gang for alle er det i 5. pkt. generelt markeret, at C-klassereglerne i til-
fælde af konflikt skal have fortrin.

Generelt stilles der strengere krav til virksomhederne i klasse C end i klasse B . Virksomhederne i klasse C 
— dvs. de mellemstore og store virksomheder — skal f.eks. indregne flere immaterielle aktiver i balancen, 
ligesom de skal udarbejde pengestrømsopgørelse og en mere udførlig ledelsesberetning .

Offentligheden som helhed har ofte større interesse i årsrapporter for virksomheder i klasse C, blandt 
andet som følge af virksomhedernes større samfundsmæssige betydning . Desuden vil de — alt andet lige — 
bedre være i stand til at leve op til de større krav . Der kræves derfor større kvalitet af disse virksomheders 
årsrapport . På nogle punkter er der dog lempelser for mellemstore virksomheder, således at reglerne ikke 
altid er ens for de to størrelser i klasse C .

Stk . 2 fastsætter den praktiske regel, at en virksomhed i klasse C, hvis oplysninger i redegørelser, noter og 
ledelsesberetning i det væsentligste er identisk med de tilsvarende oplysninger i koncernregnskabet, kan 
undlade at gentage dem .
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Når en virksomhed overskrider størrelsesgrænserne for klasse B, og dermed bevæger sig over i klasse C, 
har den på en måde et ekstra år til at finde ud af, om skiftet er mere varigt — på grund af kravet om, at over-
skride størrelsesgrænserne i to på hinanden følgende år . Dette giver tid til at indrette sig på de større krav . 
Det er imidlertid ikke altid nok, hvorfor forslaget anviser nogle overgangsordninger . En række situationer, 
der kunne tænkes at give særlige problemer, er opregnet i stk . 3, nr . 1-3 . Det drejer sig om indregning af 
indirekte produktionsomkostninger (nr . 1), indregning af udviklingsprojekter (nr . 2), og tilpasning af sam-
menligningstal (nr . 3) . I alle disse tilfælde tillades det virksomheder, der tidligere var i regnskabsklasse B, 
først at anvende de nye metoder i det første år i regnskabsklasse C således, at der ikke er pligt til at tilpasse 
sig med tilbagevirkende kraft .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 78, stk . 1, indsættes som 6 . pkt .:

»Ønsker  virksomheden at  aflægge årsrapport  efter  internationale  regnskabsstandarder,  finder § 137 
anvendelse .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i § 78, stk . 1, 6 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, 
nr. 46, om aflæggelse af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS. Efter den fore-
slåede nye bestemmelse i § 137, stk . 2, får virksomheder omfattet af regnskabsklasse C adgang til frivil-
ligt at anvende IAS/IFRS ved aflæggelsen af deres årsrapport. Der henvises til bemærkningerne til denne 
bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 78, stk . 3, indsættes efter nr . 2 som nye numre:

»3) Indregning af aktiver, der ikke ejes af virksomheden, jf . § 83 a, kan ske således, at alene forhold, der 
opstår fra og med regnskabsåret, indgår .

Indregning efter produktionsmetoden, jf . § 83 b, kan ske således, at alene forhold, der opstår fra og med 
regnskabsåret, indgår .«

Nr . 3 bliver herefter nr . 5 .

Lovbemærkninger
Når en virksomhed i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet har overskredet størrel-
sesgrænserne for små virksomheder i regnskabsklasse B, bliver virksomheden omfattet af reglerne for 
mellemstore eller store virksomheder i regnskabsklasse C, jf . årsregnskabslovens § 7, stk . 2, nr . 1 og nr . 2 
eller 3 .

Den gældende bestemmelse i § 78, stk . 3, indeholder i nr . 1-3 nogle overgangsordninger, som en virksom-
hed kan anvende, når den bevæger sig fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C . Overgangsordningerne 
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letter i de situationer, hvor overgangen til den højere regnskabsklasse C kunne tænkes at give særlige pro-
blemer .

Som en konsekvens af, at små virksomheder fritages for at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden 
(finansielle leasingaktiver m.v.) i forslagets § 1, nr. 14, vedrørende årsregnskabslovens § 33, stk. 1, samt 
fritages for at anvende produktionsmetoden i forslagets § 1, nr . 16, vedrørende årsregnskabslovens § 49, 
stk . 1, foreslås det, at der indføres to yderligere overgangsordninger for virksomheder, som overgår fra 
regnskabsklasse B til regnskabsklasse C . Efter forslaget kan disse virksomheder vente med at indregne 
finansielle  leasingaktiver m.v. henholdsvis at anvende produktionsmetoden til det efterfølgende første 
hele regnskabsår, virksomheden er omfattet af regnskabsklasse C . Virksomheden har således ikke pligt til 
at indregne finansielle leasingaktiver m.v. eller tilpasse sig produktionsmetoden med tilbagevirkende kraft. 
De foreslåede overgangsordninger indsættes som nr . 3 og 4 i § 78, stk . 3 . Det gældende nr . 3 bliver her-
efter nr . 5 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 78, stk . 1, 2 . pkt ., affattes således:

»Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen m .v . i års-
rapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .«

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i § 78, stk . 1, 2 . pkt ., er en konsekvens af de foreslåede ændringer til § 135, stk . 1 
og 5 . Der henvises til bemærkningerne hertil .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 78, stk . 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste 
består af en ledelsespåtegning, jf . dog § 9 a, stk . 1, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pen-
gestrømsopgørelse, noter og en ledelsesberetning .

Stk. 2 . Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen 
m .v . i årsrapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Stk. 3 . §§ 11-17, § 19, stk . 1, 2 og 4, § 20, stk . 2, §§ 23-29, 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43, § 44, 
stk . 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b, 78 a og 80-101 finder anvendelse .

Stk. 4 . Kommer regler i §§ 23-29, 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43, § 44, stk . 1 og 3, §§ 45-64, 
66-70, 73, 74, 77-77 b og 78 a i strid med regler i §§ 80-101, har reglerne i §§ 80-101 forrang .

Stk. 5 . Ønsker en virksomhed at aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, fin-
der § 137 anvendelse .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 6 og 7 .
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Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 78, stk . 1, angiver, hvilket indhold en årsrapport for en virksomhed omfattet af 
regnskabsklasse C i det mindste skal bestå af . Desuden angiver bestemmelsen, hvilke regler i årsregn-
skabsloven som finder anvendelse på årsrapporter for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse 
C .

Det foreslås, at § 78, stk . 1, ophæves og erstattes af fem stykker, der indsættes som stk . 1-5 i § 78, såle-
des at indholdet af den gældende § 78, stk . 1, ajourføres i lyset af de ændringer, der med lovforslaget fore-
tages i reglerne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som omtalt nedenfor .

Den foreslåede § 78, stk . 1, fastslår, hvilket indhold årsrapporten i det mindste skal bestå af .

Årsrapporten skal som hidtil bestå af en ledelsespåtegning, medmindre virksomheden er fritaget herfor 
efter den foreslåede nye § 9 a, stk . 1 . Sidstnævnte bestemmelse fritager som noget nyt virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B og C for at medtage en ledelsespåtegning i årsrapporten, hvis virksomhe-
dens ansvarlige ledelsesorgan kun består af ét medlem på tidspunktet for årsrapportens godkendelse . 
Dette er nærmere omtalt i bemærkningerne til bestemmelsen .

Desuden skal årsrapporten som hidtil bestå af balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter 
og en ledelsesberetning . Endvidere skal årsrapporten som noget nyt bestå af en egenkapitalopgørelse, der 
placeres som et særskilt element i regnskabet . Dette omtales nærmere nedenfor .

I den gældende § 78, stk . 1, nævnes anvendt regnskabspraksis som et eksempel på et notekrav . Dette 
eksempel er ikke medtaget i den nye affattelse af § 78, stk . 1, da eksemplet ikke vurderes at have selv-
stændig betydning . Der er således ikke tilsigtet nogen realitetsændring med udeladelsen af dette eksem-
pel .

Endvidere nævnes opgørelse over bevægelser på egenkapitalen som et andet eksempel på et notekrav i 
den gældende § 78, stk . 1 . Dette er i den nye affattelse af stk . 1 ændret til et krav om, at årsrapporten skal 
indeholde en egentlig egenkapitalopgørelse, der placeres som et særskilt element i regnskabet som nævnt 
ovenfor, jf . den foreslåede nye § 86 a i forslagets § 1, nr . 109, som erstatter den gældende § 87 a . Dette 
er nærmere omtalt i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 109 og 112 .

Den foreslåede § 78, stk . 2, viderefører uden ændringer den gældende § 78, stk . 1, 2 . pkt ., hvorefter revi-
sionspåtegningen m .v . skal indgå i årsrapporten, når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er 
revideret, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Den foreslåede § 78, stk . 3, opregner ligesom den hidtidige § 78, stk . 1, 3 . pkt ., hvilke regler i årsregn-
skabsloven som finder anvendelse ved udarbejdelse af årsrapporter for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C, idet henvisningerne til reglerne er opdateret i lyset af de ændringer, som foreslås i dette lov-
forslag, og som er nærmere omtalt i bemærkningerne til de enkelte ændringer i lovforslaget .

Foruden reglerne i regnskabsklasse C, dvs . §§ 78a -101, er virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 
også omfattet af en række bestemmelser i regnskabsklasse A og B, jf . byggeklodsmodellen . Virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C skal således bl .a . som hidtil opfylde de grundlæggende krav til årsrappor-
ten om retvisende billede og grundlæggende forudsætninger m .v . i årsregnskabslovens §§ 11-17, ligesom 
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de skal følge dele af bestemmelserne i § 19 og § 20 om åbningsbalance m .v . Endvidere er virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C også omfattet af en række bestemmelser i regnskabsklasse B, således som 
det fremgår af opregningen i § 78, stk . 3 . En række af disse regler er ændret i forslaget, ligesom der er ind-
ført nye krav i regnskabsklasse B . Der indføres eksempelvis krav om, at noterne til årsregnskabet skal præ-
senteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, som de vedrører . Endvidere 
er en række regler i regnskabsklasse C foreslået ændret, ligesom der også her er indført nye krav . Der ind-
føres eksempelvis krav om en note til regnskabet om udskudt skat, jf . § 93 a .

Af byggeklodsmodellen følger det endvidere, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C kan vælge at 
følge regler i regnskabsklasse D i stedet for regler i regnskabsklasse C . Dette skal i så fald ske systematisk 
og konsekvent .

Den foreslåede § 78, stk . 4, fastslår i lighed med den gældende § 78, stk . 1, 4 . pkt ., det grundlæggende 
princip i byggeklodsmodellen,, hvorefter reglerne i regnskabsklasse C har forrang i forhold til reglerne i 
regnskabsklasse B, hvis anvendelse af regler i regnskabsklasse B er i strid med reglerne i regnskabsklasse 
C .

Den foreslåede § 78, stk . 5, indeholder ligesom den gældende § 78, stk . 1, 5 . pkt ., en henvisning til års-
regnskabslovens § 137 . Det indebærer, at virksomheder, som udarbejder årsregnskab eller koncernregn-
skab efter de omhandlede internationale regnskabsstandarder, skal anvende bestemmelser i standar-
derne i stedet for visse bestemmelser i årsregnskabsloven, når de udarbejder deres årsregnskab eller kon-
cernregnskab . Det drejer sig eksempelvis om bestemmelser vedrørende indregning og måling samt langt 
de fleste krav til oplysninger i noterne. Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 930 af 19. 
august 2014 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af års-
regnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) . Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i årsregnskabslovens 
§ 137, stk . 4 .

De gældende bestemmelser i § 78, stk . 2 og 3, videreføres herefter uændret som stk . 6 og 7 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 78, stk . 3, der bliver stk . 7, indsættes efter »regnskabsklasse A eller B,«: »eller som er ophørt med at 
anvende § 78 a,« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at § 78, stk . 3, der bliver stk . 7, også skal gælde ved overgang fra anvendelse af de særlige 
bestemmelser for mellemstore dattervirksomheder i regnskabsklasse C, der har anvendt undtagelsen i 
den foreslåede § 78 a, og udarbejdet årsrapport efter bestemmelserne i regnskabsklasse B, til anvendel-
sen af bestemmelserne for regnskabsklasse C .

Denne overgang vil kunne blive aktuel i to situationer . For det første kan en mellemstor dattervirksomhed, 
som vokser og bliver en stor virksomhed, ikke længere anvende undtagelsen . Her skal virksomheden udar-
bejde årsregnskab efter de almindelige regler for store virksomheder .
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Den anden situation opstår, når dattervirksomheden selv — eller dennes modervirksomhed — ikke længere 
ønsker at anvende undtagelsen . Her vil dattervirksomheden skulle ændre regnskabspraksis fra reglerne i 
regnskabsklasse B til regler ne for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C .

I forslaget henvises til den generelle overgangsbestemmelse for overgang fra anvendelse af bestemmel-
serne for regnskabsklasse A og B til anvendelse af bestemmelserne for regnskabsklasse C i lovens § 78, 
stk . 3, som efter den foreslåede ændring bliver til § 78, stk . 7 . Efter den foreslåede § 78, stk . 8, vil der såle-
des gælde de samme overgangsbestemmelser for mellemstore dattervirksomheder, der ophører med at 
anvende undtagelsen i den foreslåede § 78 a, stk . 1, og dermed ophører med at benytte bestemmelserne 
for virksomheder i regnskabsklasse B, som virksomheder der af andre årsager overgår fra at have anvendt 
bestemmelserne for virksomheder i regnskabsklasse B til bestemmelserne for virksomheder i regn-
skabsklasse C .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 78, stk . 3 og 4, ændres »§§ 41-43« til: »§§ 41-43 a«, og », 74« udgår .

Lovbemærkninger
§ 78 fastsætter, hvilke regler der gælder for udarbejdelse af årsrapporten for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C .

§ 78, stk. 3, oplister de bestemmelser i loven, som finder anvendelse for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C . Foruden reglerne i lovens afsnit IV, Regnskabsklasse C, dvs . §§ 78 a-101, er virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C også omfattet af en række bestemmelser i lovens foregående kapitler .

§ 78, stk . 4, fastsætter, at bestemmelserne i §§ 80-101 (regnskabsklasse C) har forrang, hvis en række af 
de regler i lovens afsnit III (regnskabsklasse B), der i medfør af § 78, stk. 3, finder anvendelse for virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse C kommer i strid med bestemmelserne i §§ 80-101 . Det fremgår blandt 
andet af bestemmelsen i § 78, stk . 4, at §§ 80-101 har forrang, hvis reglerne i §§ 41-43 kommer i strid 
med §§ 80-101 .

Ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006 blev § 43 a indsat i årsregnskabsloven . Bestemmelsen giver virksomhe-
der mulighed for at indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til indre 
værdi . § 43 a står i lovens afsnit III, der indeholder regler, der gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B. Det fremgår dog af bemærkningerne til indsættelsen af § 43 a, at bestemmelsen finder 
anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D . Der skulle derfor ved lovændringen 
i 2006 have været foretaget en ændring af § 78, stk. 3, så der heri henvises til, at § 43 a finder anvendelse. 
Ved en fejl blev denne ændring dog ikke foretaget .

Det foreslås derfor at ændre § 78, stk. 3 og 4, så det fremgår af bestemmelsen, at § 43 a finder anven-
delse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C . Jf . de foreslåede ændringer i § 1, nr . 14-20, får for-
slaget den konsekvens, at også virksomheder omfattet af regnskabsklasse C kan indregne kapitalinteres-
ser til indre værdi .
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I § 78, stk. 3, henvises der til, at § 74 finder anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, 
og § 74 nævnes også i § 78, stk . 4 . § 74 blev imidlertid ophævet ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009, og der 
skulle i den forbindelse have været foretaget en konsekvensrettelse i § 78, stk . 3 og 4 .

Det foreslås derfor, at § 78, stk . 3 og 4, ændres, så henvisningen til § 74 udgår .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 78, stk . 5, indsættes efter »§ 137«: »og regler fastsat i medfør af § 137 a« .

Lovbemærkninger
§ 78 fastsætter, hvilke regler der gælder for udarbejdelse af årsrapporten for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C .

Ifølge § 78, stk. 5, finder § 137 anvendelse, hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C ønsker at 
aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. § 137 fastsætter nærmere, hvad der 
gælder, hvis en virksomhed, uanset om det er frivilligt eller pligtigt, udarbejder års- eller koncernregnskab 
efter de internationale regnskabsstandarder .

Ifølge lovens § 137 a kan Erhvervsstyrelsen fastsætte regler om, at visse bestemmelser i loven kan fravi-
ges, når dette er nødvendigt for at anvende internationale regnskabsstandarder, som er specielt tilpasset 
små og mellemstore virksomheders behov . Bestemmelsen blev indsat i årsregnskabsloven ved § 1, nr . 
171, i lov nr . 738 af 1 . juni 2015 . Erhvervsstyrelsen har med bestemmelsen bemyndigelse til at fastsætte 
regler om, at små og mellemstore virksomheder kan fravige kravene i årsregnskabsloven, hvis de følger 
IFRS for SME’s, i den udstrækning dette er muligt inden for rammerne af regnskabsdirektivet .

Der bør i § 78, stk. 5, henvises til, at for virksomheder, der ønsker at aflægge årsrapport efter de interna-
tionale regnskabsstandarder, finder regler fastsat i medfør af § 137 a også anvendelse.

Det foreslås derfor, at § 78, stk. 5, ændres, så det fremgår, at for virksomheder, der ønsker at aflægge års-
rapport efter de internationale regnskabsstandarder, finder ikke alene § 137 anvendelse, men også regler 
fastsat i medfør af § 137 a . Erhvervsstyrelsen har ikke udnyttet bemyndigelsen i § 137 a .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 78, stk . 7, nr . 1, ændres »et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv« til: »fremstillede varebeholdnin-
ger« og »aktiver« til: »varebeholdninger« .

Lovbemærkninger
§ 78 fastsætter, hvilke regler der gælder for udarbejdelse af årsrapporten for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C .

Ifølge § 78, stk . 7, har en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B eller er ophørt 
med at anvende undtagelsen for mellemstore dattervirksomheder i § 78 a, mulighed for at benytte lem-
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pelserne i bestemmelsens nr. 1-5. Lempelserne kan dog kun anvendes første gang, virksomheden aflæg-
ger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse C .

Ifølge § 78, stk . 7, nr . 1, kan en virksomhed ved indregning af omkostninger, der kun indirekte kan henfø-
res til et fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv, jf . § 82, nøjes med at tillægge indirekte omkostninger 
til aktiver, der fremstilles fra og med regnskabsåret .

§ 82 blev nyaffattet ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 . Bestemmelsen blev begrænset, så der alene er krav 
om, at virksomheden i kostprisen for de varebeholdninger, den har fremstillet, skal indregne de omkost-
ninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, og kun for omkostninger, der vedrører fremstil-
lingsperioden .

Som en konsekvens af ændringen af § 82 foreslås det at tilpasse ordlyden af § 78, stk . 7, nr . 1, så denne 
svarer til indholdet af § 82 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 78, stk . 7, nr . 5, udgår »og § 101, stk . 1, nr . 2,« .

Lovbemærkninger
§ 78 fastsætter, hvilke regler der gælder for udarbejdelse af årsrapporten for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C .

Ifølge § 78, stk . 7, har en virksomhed, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B eller er ophørt 
med at anvende undtagelsen for mellemstore dattervirksomheder i § 78 a, mulighed for at benytte lem-
pelserne i bestemmelsens nr. 1-5. Lempelserne kan dog kun anvendes første gang, virksomheden aflæg-
ger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse C .

Efter § 78, stk . 7, nr . 5, kan virksomheder, der har været omfattet af regnskabsklasse A eller B, eller som 
er ophørt med at anvende § 78 a, og som for første gang aflægger årsrapport efter reglerne for regn-
skabsklasse C, opgøre sammenligningstal efter § 24 og § 101, stk . 1, nr . 2, efter de hidtil anvendte meto-
der for de poster, som påvirkes ved ændring af indregningsmetoder og målegrundlag, for perioder, der lig-
ger før regnskabsåret .

I medfør af § 101 skal ledelsesberetningen indeholde en oversigt over en række finansielle poster, som 
fremgår af bestemmelsens stk . 1, nr . 1 og 2 . Ifølge § 101, stk . 1, nr . 2, skal ledelsesberetningen indeholde 
sammenligningstal for de fire foregående regnskabsår.

Efter § 101, stk . 3, 1 . pkt ., kan virksomheden undlade at tilpasse sammenligningstal for perioder, der lig-
ger før regnskabsåret, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis .

Det foreslås, at henvisningen i § 78, stk . 7, nr . 5, til § 101, stk . 1, nr . 2, udgår, da lempelsesmuligheden 
fremgår direkte af § 101, stk . 3 . Benytter virksomheden sig af bestemmelsen i § 78, stk . 7, nr . 5, skal den 
give en overordnet omtale af den indvirkning, ændringen af regnskabspraksis har haft på sammenlignings-
tallene, jf . § 101, stk . 3, 2 . pkt .

Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder

Gældende bestemmelse
 § 78 a . Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk . 1, 
nr . 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf . afsnit III, bortset fra 
bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 

modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-

hed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere 
ændringer, og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
samt forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport, for et se-
nere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne årsrapport er modtaget og offentlig-
gjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, og

6) det oplyses i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i det omhandlede koncernregnskab, at dat-
tervirksomheden har aflagt årsrapport under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, kan lade revisionen af årsregnskabet 

og et eventuelt koncernregnskab udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomhe-
der, jf . § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Stk. 3. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, skal indsende deres årsrapport sam-
men med de i § 146 a nævnte dokumenter .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 78 indsættes:

»Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder

§ 78 a . Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk . 1, 
nr . 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf . afsnit III, bortset fra 
bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 

modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-

hed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere 
ændringer, og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
samt forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport, for et 
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Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder

Gældende bestemmelse
 § 78 a . Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk . 1, 
nr . 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf . afsnit III, bortset fra 
bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 

modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-

hed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere 
ændringer, og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
samt forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport, for et se-
nere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne årsrapport er modtaget og offentlig-
gjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, og

6) det oplyses i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i det omhandlede koncernregnskab, at dat-
tervirksomheden har aflagt årsrapport under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, kan lade revisionen af årsregnskabet 

og et eventuelt koncernregnskab udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomhe-
der, jf . § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Stk. 3. Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, skal indsende deres årsrapport sam-
men med de i § 146 a nævnte dokumenter .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 78 indsættes:

»Undtagelse for mellemstore dattervirksomheder

§ 78 a . Dattervirksomheder, der i henhold til § 7 er mellemstore virksomheder, kan uanset § 7, stk . 1, 
nr . 3, vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, jf . afsnit III, bortset fra 
bestemmelserne i §§ 22 a og 22 b, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab, der er aflagt af en 

modervirksomhed,
2) modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
3) koncernregnskabet er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den pågældende modervirksom-

hed er udenlandsk, efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere 
ændringer, og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler,

4) alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden 
for det pågældende regnskabsår,

5) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
samt forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport, for et 
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senere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne årsrapport er modtaget og offentlig-
gjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, og

6) det oplyses i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i det omhandlede koncernregnskab, at dat-
tervirksomheden har aflagt årsrapport under henvisning til denne paragraf .
Stk. 2 . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, kan lade revisionen af årsregnskabet og 

et eventuelt koncernregnskab udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, 
jf . § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Stk. 3 . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i stk . 1, skal indsende deres årsrapport sam-
men med de i § 146 a nævnte dokumenter .«

Lovbemærkninger
Det følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 37, at medlemsstaterne kan fritage alle de af årsregnskabs-
loven omfattede dattervirksomheder med modervirksomhed beliggende i EU/EØS — bortset fra børsnote-
rede virksomheder — for pligten til at aflægge årsrapport, når visse betingelser er opfyldt.

Medlemsstaterne kan også vælge at udnytte undtagelsesmuligheden delvis, således at den eksempelvis 
alene udnyttes for visse virksomheder eller udnyttes på en sådan måde, at de pågældende dattervirksom-
heder fortsat skal udarbejde visse regnskabsoplysninger . Undtagelsen kan også udnyttes til at fritage de 
pågældende dattervirksomheder for revision og offentliggørelse .

Undtagelsesmuligheden i det nye regnskabsdirektiv er — med mindre sproglige tilpasninger — en viderefø-
relse af undtagelsesmuligheden i det tidligere 4 . selskabsdirektivs artikel 57 .

Undtagelsesmuligheden er delvist udnyttet i den gældende årsregnskabslovs § 6, hvorefter alle datter-
virksomheder uden aktivitet kan undlade at aflægge årsrapport, hvis de opfylder betingelserne herfor. 
Denne bestemmelse foreslås med en række mindre tilpasninger videreført, uanset at den vurderes kun at 
blive anvendt yderst sjældent . Der henvises til forslagets § 1, nr . 10-12 .

Med forslaget til ny § 78 a foreslås en udvidet udnyttelse af undtagelsesmuligheden i det nye regnskabs-
direktivs artikel 37 . Der er fortsat tale om en delvis udnyttelse af artiklens undtagelsesmulighed .

Det foreslås således i den nye bestemmelse i § 78 a, stk . 1, at alle mellemstore dattervirksomheder i regn-
skabsklasse C kan aflægge årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B, når betingelserne for at benytte 
undtagelsen er opfyldt . Årsregnskabet vil skulle revideres, men revisionen kan udføres efter Erhvervssty-
relsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf . forslaget til ny § 78 a, stk . 2 .

Årsrapporten vil også fortsat skulle indsendes og offentliggøres . Årsrapporten vil skulle indsendes sam-
men med de yderligere dokumenter, der følger af forslaget til ny § 146 a, jf . forslaget § 1, nr . 176 . De nær-
mere krav til indsendelsen vil blive fastsat i indsendelsesbekendtgørelsen, herunder om denne skal foreta-
ges ved brug af Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning .

Betingelserne for at kunne anvende undtagelsen i den foreslåede § 78 a følger af stk . 1, nr . 1-6, i bestem-
melsen .
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Det følger således af forslaget til nr . 1, at dattervirksomheden skal indgå ved fuld konsolidering i et koncer-
nregnskab aflagt af en modervirksomhed. Der kan både være tale om den nærmeste modervirksomhed og 
en højere liggende modervirksomhed . Det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 5, kræver, at dattervirk-
somhederne indgår i det af modervirksomheden udarbejdede konsoliderede regnskab, der skal være udar-
bejdet i overensstemmelse med reglerne i det nye regnskabsdirektiv . Det nye regnskabsdirektiv forudsæt-
ter i kapitel 6, at dattervirksomheder skal indgå i koncernregnskabet ved fuld konsolidering .

Det foreslåede nr . 2 kræver, at den i nr . 1 nævnte modervirksomhed henhører under lovgivningen i et EU/
EØS-land, mens det foreslåede nr . 3 kræver, at det af modervirksomheden udarbejdede koncernregnskab 
er udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven eller det nye regnskabsdirektiv, herunder revideret og 
offentliggjort i overensstemmelse med direktivets krav . Det er således ikke et absolut krav for anvendel-
sen af undtagelsen, at koncernregnskabet er revideret, men da direktivet kræver revision af alle pligtige 
koncern regn skaber, vil undtagelsen formentlig kun yderst sjældent blive anvendt ved benyttelse af et ikke 
revideret koncern regnskab . Forslaget til nr . 2 og 3 gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 1 
og 5 .

Det nye regnskabsdirektiv nævner ikke direkte, at betingelsen i nr . 3 er opfyldt, hvis koncernregnskabet er 
aflagt efter IFRS. Da et koncernregnskab aflagt efter IFRS imidlertid må anses for at være et regnskab 
aflagt efter højeste standard, forudsættes det, at undtagelsen også kan benyttes, når modervirksomhe-
den har aflagt et koncernregnskab efter IFRS.

Det foreslåede nr . 4 stiller krav om, at samtlige af dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere — dvs . 
eksempelvis dets aktionærer eller anpartshavere — skal erklære sig indforstået med, at undtagelsen benyt-
tes . Forslaget til nr . 4 gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 2 . Første gang erklæringen 
afgives, skal denne i henhold til forslaget til ny § 146 a indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med års-
rapporten m .v .

Det foreslåede nr . 5 stiller krav om, at modervirksomheden indestår (garanterer) for alle dattervirksomhe-
dens forpligtelser og har afgivet erklæring herom . Indeståelsen og erklæringen herom er efter forslaget 
gældende, indtil dattervirksomheden er ophørt med at benytte undtagelsen og har indsendt en årsrap-
port, der er aflagt efter lovens almindelige bestemmelser. Det foreslåede nr. 5 gennemfører det nye regn-
skabsdirektivs artikel 37, nr . 3, der kræver, at modervirksomheden stiller sig som garant for dattervirk-
somhedens forpligtelser .

Det følger af reguleringen i direktivet, at modervirksomheden altid hæfter for de af dattervirksomhedens 
forpligtelser, der er opstået indtil det tidspunkt, hvor den generelle indeståelseserklæring måtte blive truk-
ket tilbage .

Direktivet regulerer derimod ikke særskilt, hvordan modervirksomheden kan trække indeståelsen for dat-
tervirksomhedens fremtidige forpligtelser tilbage . Det foreslås derfor, at modervirksomhedens indestå-
else gælder, indtil der er indsendt en årsrapport for dattervirksomheden efter de almindelige bestemmel-
ser, og virksomheden således ikke længere benytter undtagelsen .

Det foreslåede nr . 6 stiller krav om, at det i såvel dattervirksomhedens årsrapport som i modervirksomhe-
dens koncernregnskab skal oplyses, at årsrapporten for dattervirksomheden er aflagt efter § 78 a.
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Forslaget stiller ikke krav om, hvor i dattervirksomhedens årsrapport, eller i modervirksomhedens koncer-
nregnskab, oplysningen skal gives .

Forslaget til nr . 6 gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 6, for så vidt angår kravet om 
oplysning i koncernregnskabet . Heri præciseres det, at oplysningen skal gives i noterne til koncernregn-
skabet .

Direktivet indeholder ikke krav til oplysning i dattervirksomhedens årsrapport, hvilket er begrundet i, at en 
fuld udnyttelse af undtagelsen medfører, at der ikke aflægges en sådan.

Det følger af forslaget til § 78 a, stk . 2, at dattervirksomhedens årsregnskab — og et eventuelt koncern-
regnskab — fortsat vil skulle revideres . Dattervirksomheden kan dog vælge at få revisionen foretaget efter 
Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder i stedet for efter revisionsstandarderne, 
uanset at der er tale om en mellemstor virksomhed . En revision af regnskabet efter erklæringsstandarden 
vil give offentligheden en høj sikkerhed for, at virksomhedens regnskab er retvisende . Dog ikke så høj som 
ved revision efter revisionsstandarderne .

Det følger af det foreslåede stk . 3, at dattervirksomhedens årsrapport skal indsendes sammen med de 
dokumenter, der følger af forslaget til ny § 146 a . Det drejer sig om det i stk . 1 nævnte koncernregnskab, 
medmindre det allerede er indsendt til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse, samt de i stk . 1, nr . 4 og 5, 
krævede erklæringer . Det er en betingelse for at benytte undtagelsen, at dokumenterne indsendes sam-
men med dattervirksomhedens årsrapport . Der henvises til forslagets § 1, nr . 176 og bemærkningerne 
hertil .

Der henvises til afsnit 3 .1 .2 .5 .2 i de almindelige bemærkninger for en beskrivelse af baggrunden for for-
slaget .

Klassifikation og opstilling

Gældende bestemmelse
§ 79 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 79 . Resultatopgørelsen skal opstilles i overensstemmelse med bilag 2, skema 5 eller 6 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 79 viderefører dele af gældende lovs § 5, stk . 1, og implementerer 4 . direktivs artikler om 
opstilling af resultatopgørelsen .

Resultatopgørelse og balance skal opstilles i overensstemmelse med skemaerne i bilag 2, skema 1 eller 2 
og skema 5 eller 6 . I forhold til skemaerne for Klasse B indeholder skemaerne for resultatopgørelsen i 
bilag 2, skema 5 og 6, yderligere specifikationer, navnlig med hensyn til posterne for skat. Balancerne for 
de to klasser er identiske . Også mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C har under visse 
betingelser mulighed for at sammendrage og tilføje poster i resultatopgørelsen . Der henvises til forslagets 
§§ 32 og 81 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 79 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 79 i årsregnskabsloven skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse C opstille 
resultatopgørelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 5 eller 6 . Bestemmelsen 
gælder desuden for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . den gældende bestemmelse i § 102, 
stk . 1 .

Det foreslås imidlertid i forslagets § 1, nr . 181, at skema 5 og 6 ikke videreføres i den nye affattelse af bilag 
2 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D skal herefter anvende de samme skemaer som virk-
somheder i regnskabsklasse B, nemlig skema 3 og 4 .

§ 79 er herefter overflødig, hvorfor bestemmelsen foreslås ophævet.
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Klassifikation og opstilling

Gældende bestemmelse
§ 79 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 79 . Resultatopgørelsen skal opstilles i overensstemmelse med bilag 2, skema 5 eller 6 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 79 viderefører dele af gældende lovs § 5, stk . 1, og implementerer 4 . direktivs artikler om 
opstilling af resultatopgørelsen .

Resultatopgørelse og balance skal opstilles i overensstemmelse med skemaerne i bilag 2, skema 1 eller 2 
og skema 5 eller 6 . I forhold til skemaerne for Klasse B indeholder skemaerne for resultatopgørelsen i 
bilag 2, skema 5 og 6, yderligere specifikationer, navnlig med hensyn til posterne for skat. Balancerne for 
de to klasser er identiske . Også mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C har under visse 
betingelser mulighed for at sammendrage og tilføje poster i resultatopgørelsen . Der henvises til forslagets 
§§ 32 og 81 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 79 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 79 i årsregnskabsloven skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse C opstille 
resultatopgørelsen i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 5 eller 6 . Bestemmelsen 
gælder desuden for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . den gældende bestemmelse i § 102, 
stk . 1 .

Det foreslås imidlertid i forslagets § 1, nr . 181, at skema 5 og 6 ikke videreføres i den nye affattelse af bilag 
2 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D skal herefter anvende de samme skemaer som virk-
somheder i regnskabsklasse B, nemlig skema 3 og 4 .

§ 79 er herefter overflødig, hvorfor bestemmelsen foreslås ophævet.
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Gældende bestemmelse
§ 80 . Virksomheden skal i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen særskilt præsentere de 
aktiviteter, der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ikke kan ud-
skilles fra de øvrige aktiviteter .

Stk. 2. De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen efter 
stk . 1, skal specificeres i noterne .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 80 . Virksomheden skal oplyse om de aktiviteter (ophørende aktiviteter), der i henhold til en samlet plan 
skal afhændes, lukkes eller opgives, forudsat de kan udskilles fra de øvrige aktiviteter . Herunder skal så 
vidt muligt oplyses, med hvilke beløb de ophørende aktiviteter indgår i posterne »Nettoomsætning«, »Årets 
resultat«, »Anlægsaktiver« og »Omsætningsaktiver«, jf . dog § 81, for så vidt angår nettoomsætning .

Lovbemærkninger
Forslagets § 80 kræver som noget nyt oplysninger om ophørende aktiviteter . Oplysningerne om ophø-
rende aktiviteter omfatter de i året faktisk ophørte aktiviteter samt de aktiviteter, der er i gang med at 
ophøre, men stadig eksisterer på balancedagen . Hvordan, aktiviteterne ophører, er uden betydning, men 
normalt tales der om aktiviteter, der afhændes, lukkes ned eller blot opgives uden videre .

Da ophørende aktiviteter enten ikke, eller kun i en begrænset periode fremover, vil bidrage til virksomhe-
dens indtjening, er det væsentligt for regnskabsbruger at kende omfanget af ophørende aktiviteter . Når 
regnskabsbruger bibringes oplysninger om hvilke aktiviteter, der ophører, herunder med hvilke beløb disse 
indgår i nettoomsætning, årets resultat, anlægsaktiver og omsætningsaktiver, fås et bedre grundlag for at 
vurdere virksomheden ikke mindst i forbindelse med prognoseopgaven . Det er imidlertid ikke altid muligt 
at opgøre de krævede beløb, som skal specificeres for den ophørende aktivitet. Forslaget gør derfor kra-
vet betinget af, at det er muligt for virksomheden at fremfinde de nødvendige tal. Ligeledes er det muligt 
for de mellemstore virksomheder at undlade at give oplysninger vedrørende nettoomsætningen, som det 
også er muligt efter § 81 for disse virksomheder .

Det foreslåede oplysningskrav genfindes ikke direkte i gældende lov, men kræves til dels i kravene til års-
beretningens oplysninger og i kravet om supplerende oplysninger for at give et retvisende billede i gæl-
dende lovs § 4, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 80 affattes således:

»§ 80 . Virksomheden skal i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen særskilt præsentere de 
aktiviteter, der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ikke kan 
udskilles fra de øvrige aktiviteter .

Stk. 2 . De poster, som er sammendraget i en linje i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen efter 
stk . 1, skal specificeres i noterne .«
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Lovbemærkninger
Efter den gældende § 80 i årsregnskabsloven skal virksomheden i noterne oplyse om de aktiviteter (ophø-
rende aktiviteter), der i henhold til en samlet plan skal afhændes, lukkes eller opgives, forudsat at de kan 
udskilles fra de øvrige aktiviteter . Virksomheden skal så vidt muligt oplyse, med hvilket beløb de ophørende 
aktiviteter indgår i posterne ”nettoomsætning”, ”årets resultat”, ”anlægsaktiver” og ”omsætningsakti-
ver” .

Efter § 81, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 104 og 105, er der mulighed for, at oplysningerne om 
nettoomsætningen kan undlades i mellemstore virksomheder .

Oplysningerne om ophørende aktiviteter omfatter de i året faktisk ophørte aktiviteter samt de aktiviteter, 
der er ophørende, men stadig eksisterer på balancedagen . Hvordan aktiviteterne ophører, er uden betyd-
ning, men normalt er der tale om aktiviteter, der afhændes eller lukkes ned .

Da ophørende aktiviteter enten ikke, eller kun i en begrænset periode fremover, vil bidrage til virksomhe-
dens indtjening, er det væsentligt for regnskabsbrugerne at få opdelt indtjeningen på de fortsættende og 
de ophørende aktiviteter . Når regnskabsbrugerne modtager oplysninger om dette, får de et bedre grund-
lag for at vurdere virksomheden, ikke mindst når de skal vurdere den fremtidige indtjening i virksomheden .

Der foreslås en ny affattelse af § 80, hvor det foreslås i stk . 1, at virksomheden i en linje i henholdsvis resul-
tatopgørelsen og balancen særskilt skal præsentere de aktiviteter, der i henhold til en samlet plan skal 
afhændes, lukkes eller opgives, medmindre de ikke kan udskilles fra de øvrige aktiviteter . Med forslaget til-
passes årsregnskabsloven til den internationale regnskabsstandard IFRS 5, herunder anvendes nu termi-
nologien ”ophørte aktiviteter”, da det er denne terminologi, som nu anvendes i IFRS 5 .

Den ændrede terminologi har ingen reel betydning, da oplysningerne om ophørte aktiviteter både omfat-
ter de i året faktisk ophørte aktiviteter og de aktiviteter, der er ophørende, men stadig eksisterer på balan-
cedagen .

Forholdet er ikke reguleret nærmere i det nye regnskabsdirektiv, men det vurderes, at muligheden for at 
præsentere ophørt aktivitet som en særskilt linje i resultatopgørelsen og balancen kan rummes inden for 
kravene i direktivets artikel 9, stk . 2 og 3 .

Når en aktivitet anses for ophørende, har aktiviteten ændret karakter, hvorfor virksomheden kan undlade 
at tilpasse sammenligningstal efter årsregnskabslovens § 24, stk . 1 .

Det foreslåede stk . 1 er alene en præsentationsbestemmelse . Den ændrer således ikke i kravene til indreg-
ning og måling af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger .

Efter det foreslåede stk. 2 skal de poster, som sammendrages efter stk. 1, specificeres i noterne.

Dette følger af artikel 6, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv, som stiller krav om, at modregnede poster skal 
specificeres i noterne.

Er der tale om en mellemstor virksomhed, vil der dog ikke være krav om, at der skal oplyses om nettoom-
sætningen og de her sammendragne poster, hvis virksomheden anvender § 81 .
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Det foreslås, at den nye affattelse af § 80 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 80 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 80 erstattes af ovenstående bemærkninger .

Gældende bestemmelse
§ 81 . § 32 om undtagelser for oplysning om nettoomsætning m .v . gælder ikke for store virksomheder . 
Disse skal derfor i resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bilag 2, skema 3, opregnede 
poster nr . 2-5 eller de i bilag 2, skema 4, opregnede poster nr . 2, 3 og 6 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 81 . § 32 om undtagelser for oplysning om nettoomsætning m .v . gælder ikke for store virksomheder . 
Disse skal derfor i resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bilag 2, skema 5, opregnede 
poster nr . 2-5 eller de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 81 indebærer, at store virksomheder ikke kan benytte muligheden i § 32, hvorefter visse 
poster i resultatopgørelsen — herunder nettoomsætningen — kan sammendrages under henvisning til påvi-
selig skade for virksomheden i konkurrencemæssig henseende .

Mellemstore virksomheder kan fortsat — i lighed med gældende lovs § 64 c, stk . 1 — benytte muligheden 
for at sammendrage poster, hvis betingelserne i § 32 er opfyldt .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 27 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 81, 2 . pkt ., ændres »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3« til: »de i bilag 2, skema 6, opreg-
nede poster nr . 2, 3 og 6 .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 81, 2 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i § 32, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 14, 
der ændrer, hvilke poster små virksomheder kan sammendrage til én post i resultatopgørelsen . Mellem-
store virksomheder kan ligeledes anvende denne mulighed via henvisningsreglen i § 78, stk . 1 . Store virk-
somheder kan derimod ikke anvende muligheden, men skal vise de pågældende poster i resultatopgørel-
sen i henhold til § 81 . Som en konsekvens heraf foreslås det, at opregningen af de pågældende poster, som 
virksomheden skal vise i resultatopgørelsen, ændres i § 81, 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 81, 2 . pkt ., og § 103 ændres »skema 5« til: »skema 3« .

I § 81, 2 . pkt ., og § 103 ændres »skema 6« til: »skema 4« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 81 kan store virksomheder ikke benytte muligheden i § 32 for at sammendrage visse 
poster i resultatopgørelsen, herunder nettoomsætningen .
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Gældende bestemmelse
§ 81 . § 32 om undtagelser for oplysning om nettoomsætning m .v . gælder ikke for store virksomheder . 
Disse skal derfor i resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bilag 2, skema 3, opregnede 
poster nr . 2-5 eller de i bilag 2, skema 4, opregnede poster nr . 2, 3 og 6 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 81 . § 32 om undtagelser for oplysning om nettoomsætning m .v . gælder ikke for store virksomheder . 
Disse skal derfor i resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bilag 2, skema 5, opregnede 
poster nr . 2-5 eller de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 81 indebærer, at store virksomheder ikke kan benytte muligheden i § 32, hvorefter visse 
poster i resultatopgørelsen — herunder nettoomsætningen — kan sammendrages under henvisning til påvi-
selig skade for virksomheden i konkurrencemæssig henseende .

Mellemstore virksomheder kan fortsat — i lighed med gældende lovs § 64 c, stk . 1 — benytte muligheden 
for at sammendrage poster, hvis betingelserne i § 32 er opfyldt .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 27 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 81, 2 . pkt ., ændres »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3« til: »de i bilag 2, skema 6, opreg-
nede poster nr . 2, 3 og 6 .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 81, 2 . pkt ., er en konsekvens af ændringen i § 32, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 14, 
der ændrer, hvilke poster små virksomheder kan sammendrage til én post i resultatopgørelsen . Mellem-
store virksomheder kan ligeledes anvende denne mulighed via henvisningsreglen i § 78, stk . 1 . Store virk-
somheder kan derimod ikke anvende muligheden, men skal vise de pågældende poster i resultatopgørel-
sen i henhold til § 81 . Som en konsekvens heraf foreslås det, at opregningen af de pågældende poster, som 
virksomheden skal vise i resultatopgørelsen, ændres i § 81, 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 81, 2 . pkt ., og § 103 ændres »skema 5« til: »skema 3« .

I § 81, 2 . pkt ., og § 103 ændres »skema 6« til: »skema 4« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 81 kan store virksomheder ikke benytte muligheden i § 32 for at sammendrage visse 
poster i resultatopgørelsen, herunder nettoomsætningen .
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Mellemstore virksomheder kan derimod på samme måde som små virksomheder benytte muligheden for 
at sammendrage poster i henhold til § 32 .

§§ 32 og 81 er i overensstemmelse med artikel 14, stk . 2, i det nye regnskabsdirektiv .

Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 81 til bilag 2, skema 5 og skema 6, ændres til skema 
3 og 4 som en konsekvens af de foreslåede ændringer til bilag 2 i forslagets § 1, nr . 181 . For en nærmere 
omtale af dette kan der henvises til bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 181 .

Det foreslås, at ændringerne til § 81 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 81 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 81 erstattes af ovenstående bemærkninger .

Der foreslås endvidere en tilsvarende ændring i henvisningerne til skemaerne i årsregnskabslovens § 103 .

Årsregnskabslovens § 103 indebærer, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D — uanset størrelse 
— ikke kan benytte muligheden i § 32 for at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen . § 103 er i over-
ensstemmelse med artikel 14, stk . 2, sammenholdt med artikel 40 i det nye regnskabsdirektiv . Efter direk-
tivets artikel 40 kan virksomheder omfattet af regnskabsklasse D ikke anvende den i artikel 14, stk . 2, 
anførte lempelse og derved sammendrage en række poster i resultat op gørelsen .

Det foreslås, at henvisningerne i årsregnskabslovens § 103 til bilag 2, skema 5 og skema 6, ændres til 
skema 3 og 4 som en konsekvens af de foreslåede ændringer til bilag 2 i forslagets § 1, nr . 181 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 103 erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Kapitel 10 
Indregning og måling

Balancen

Gældende bestemmelse
§ 82 . Virksomheden skal i kostprisen for de varebeholdninger, den har fremstillet, indregne de omkost-
ninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperio-
den .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 82 . Virksomheden skal i kostprisen for de anlægs- og omsætningsaktiver, den har fremstillet, jf . §§ 40 
og 44, indregne de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende produkt, hvis omkostnin-
gerne vedrører fremstillingsperioden .

Lovbemærkninger
Det foreslås i § 82, at virksomheden skal indregne indirekte produktionsomkostninger, når kostprisen for 
aktiver skal opgøres . Der er ofte tale om omsætningsaktiver, men også i de tilfælde, hvor virksomheden 
selv fremstiller sine anlægsaktiver, skal indirekte produktionsomkostninger indregnes i kostprisen . I mod-
sætning til gældende lovs § 27, stk . 3, og § 31, stk . 3, er indregningen af indirekte produktionsomkostnin-
ger et krav for virksomheder i regnskabsklasse C . Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 35, 
stk . 3, litra b og artikel 39, stk . 2 .

Fremstiller virksomheden selv sit produktionsudstyr — f .eks . ejendomme eller maskiner — indregnes disse 
til kostprisen, dog således at også indirekte omkostninger — afskrivninger og andre faste omkostninger — 
fremover indgår ved målingen af den samlede kostpris . Denne regel for førstegangsindregning gælder 
også, selvom der eksisterer et marked for aktivet, der kan fastsætte en pålidelig højere værdi af aktivet end 
kostprisen . Ønsker virksomheden at vise markedsværdien af aktivet, kan dette ske ved opskrivning og 
samtidig binding af opskrivningsbeløbet på egenkapitalen . Brug af en sådan højere værdi skaber et større 
afskrivningsgrundlag .

Baggrunden for at kræve indregning af indirekte produktionsomkostninger er, at værdien af selvfremstil-
let produktionsudstyr og særligt varebeholdninger derved viser sig i balancen i takt med værdiskabelsen 
— nemlig i takt med produktionen af varerne . Samtidig får man en værdi, der kommer nærmere dagsvær-
dien . Kun indirekte omkostninger fra produktionen må indregnes . Indirekte omkostninger fra administra-
tion og distribution må ikke indregnes .

IAS 2 kræver indregning af indirekte produktionsomkostninger, medens Regnskabsvejledning 8 endnu kun 
anbefaler det . Den er dog under revision og vil formentligt herefter ligge tættere op ad de internationale 
standarder . Tidligere har det været meget besværligt og bekosteligt at indregne indirekte produktionsom-
kostninger, fordi det kræver mange registreringer og avancerede registreringssystemer . Sådanne syste-
mer er imidlertid blevet udbredt i danske virksomheder, hvorved besværet med at fordele omkostningerne 
på de fremstillede aktiver er reduceret .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 82 affattes således:

»§ 82 . Virksomheden skal i kostprisen for de varebeholdninger, den har fremstillet, indregne de omkost-
ninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperio-
den .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 82 skal virksomhederne i kostprisen for både anlægs- og omsætningsaktiver ind-
regne de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende aktiv, hvis omkostningerne vedrø-
rer fremstillingsperioden .

Der foreslås en ny affattelse af § 82, hvori det foreslås, at virksomheden i kostprisen for de varebeholdnin-
ger, den har fremstillet, skal indregne de omkostninger, der indirekte kan henføres til varebeholdninger, 
hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden .

Bestemmelsen foreslås således begrænset til varebeholdninger . Varebeholdninger dækker ligeledes over 
de aktiver, som virksomheden normalt producerer til salg, men som det konkret er besluttet, at virksom-
heden vil anvende som anlægsaktiver i virksomheden .

Den foreslåede ændring forhindrer ikke, at virksomhederne kan indregne indirekte produktionsomkostnin-
ger, for så vidt angår andre aktiver end varebeholdninger . Loven stiller blot ikke længere krav herom .

Ændringen gennemføres med det formål at fjerne en konflikt mellem den gældende § 82 og de internati-
onale regnskabsstandarder IFRS . Efter IFRS kan der ikke indregnes indirekte produktionsomkostninger på 
f .eks . udviklingsprojekter, medmindre disse er direkte henførbare . Denne praksis vil efter forslaget også 
blive tilladt efter årsregnskabsloven .

Det nye regnskabsdirektiv foreskriver, at medlemsstaterne skal tillade eller kræve indregning af indirekte 
produktionsomkostninger i kostprisen . Bestemmelsen om indregning af indirekte omkostninger i kostpri-
sen fremgik af 4 . selskabsdirektivs artikel 35 og fremgår nu af artikel 2, nr . 7, i det nye regnskabsdirektiv .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 82 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 82 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 82, jf . specielle bemærkninger til § 82: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3320, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer .
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Gældende bestemmelse
§ 83 . Store virksomheder skal indregne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt el-
ler en bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen . 
Herunder hører patenter og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt . 

Stk. 2. Indregnes udviklingsprojekter, jf . stk . 1, skal et beløb svarende til de indregnede udviklingsom-
kostninger indregnes direkte i posten »Reserve for udviklingsomkostninger« under egenkapitalen . § 41, 
stk . 3, 2 . og 3 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse på denne reserve .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 83 . Virksomheden skal indregne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en 
bestemt proces, som virksomheden har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen . Her-
under hører patenter, koncessioner og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt .

Lovbemærkninger
Forslagets § 83 kræver, at virksomheden indregner udviklingsprojekter som aktiver, hvis de tilsigter at 
udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som virksomheden uden tvivl agter af fremstille hen-
holdsvis benytte i produktionen . At indregning, i modsætning til gældende lovs § 19, er gjort obligatorisk, 
udspringer af, at det værdibaserede regnskab stræber mod indregning af alle aktiver, der kan måles påli-
deligt . Udviklingsprojekter er udvikling af produkter eller processer, som ligger umiddelbart før en påbe-
gyndelse af egentlig erhvervsmæssig udnyttelse . Udvikling må derfor adskilles fra forskning, der består af 
mere grundlæggende undersøgelser med det formål at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og ind-
sigt . Sådanne forskningsarbejder kan ikke indregnes som aktiver, men skal løbende omkostningsføres i 
resultatopgørelsen .

I forbindelse med virksomhedens opnåelse af patenter, koncessioner eller andre rettigheder ligger ofte en 
udviklingsproces til grund . Kravet om aktivering af udviklingsprojekter indebærer, at sådanne rettigheder 
også skal aktiveres . Skema 1 og 2 i bilag 2, der implementerer 4 . direktivs artikler om opstilling af balan-
cen, er indrettet på at tilgodese disse forskellige immaterielle aktiver .

Kravet om indregning af udviklingsprojekter indebærer, at virksomheden får pligt til at foretage de nød-
vendige registreringer i bogføringen, så kravet kan opfyldes . Kravet om indregning gælder ikke blot pro-
jekter, der udvikles i virksomheden, men principielt også projekter, der for virksomhedens regning udvik-
les af en anden virksomhed („outsourcing“) .

Udover forslagets krav om identificering og hensigt til at udnytte projektet er det — som for alle aktiver en 
forudsætning for aktivering, at udviklingsprojektet har en værdi for virksomheden . Dette afgøres bl .a . 
udfra, om produktets tekniske udnyttelsesmuligheder er påvist, om virksomhedens ledelse har tilkendegi-
vet sin hensigt om at fremstille og markedsføre produktet, om virksomheden har tilstrækkeligt med finan-
sielle og menneskelige ressourcer til at færdiggøre, producere og sælge produktet, og om der kan påvises 
et marked for produktet . Se hertil IAS 38 og Regnskabsvejledning 7 .

Målingen af udviklingsprojekter sker til kostpris, herunder indirekte omkostninger, jf . forslagets §§ 36 og 
82 . Afskrivning sker over produktets forventede brugstid og påbegyndes, når udviklingen er færdiggjort . 
På dette tidspunkt skifter projektet også plads i balancen, så det overføres til færdiggjorte udviklingspro-
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jekter . Brugstiden er den periode, hvor virksomheden forventer at kunne have økonomisk nytte af det nye 
produkt, dog maksimalt 20 år . Nedskrivningspligten i forslagets § 42 gælder også for udviklingsprojekter, 
mens der ikke er mulighed for opskrivning, jf . forslagets § 41 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 83, 1 . pkt ., ændres »Virksomheden« til: »Store virksomheder« .

Lovbemærkninger
Mellemstore og store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal efter den gældende § 83 indregne 
udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som virksomheden 
har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen . Herunder hører patenter, koncessioner og 
andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt . Kravet gælder desuden for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1, 3 . pkt .

Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .1 .6 under almindelige bemærkninger, foreslås § 83 ændret, så mel-
lemstore virksomheder fremover fritages for kravet om indregning af udviklingsprojekter som immateri-
elle aktiver .

Herefter vil store virksomheder i regnskabsklasse C samt virksomheder i regnskabsklasse D som hidtil 
være omfattet af kravet .

Små og mellemstore virksomheder vil dog som hidtil skulle indregne udviklingsprojekter, hvis dette er nød-
vendigt for, at årsregnskabet giver et retvisende billede, jf . § 11 . Dette vil især være relevant for udviklings-
virksomheder .

Forslaget er naturligvis ikke til hinder for, at virksomheder i regnskabsklasse B og mellemstore virksomhe-
der i regnskabsklasse C frivilligt kan vælge at følge bestemmelsen om indregning af udviklingsomkostnin-
ger som immaterielle aktiver . Dette skal i så fald ske systematisk og konsekvent .

Mellemstore og store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D skal fortsat oplyse om forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden i ledel-
sesberetningen, jf . den gældende bestemmelse i § 99, stk . 1, nr . 10 . Regnskabsbrugerne vil således fort-
sat få oplysninger om virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 83, 2 . pkt ., udgår », koncessioner« .

I § 83 indsættes som stk . 2:

»Stk. 2 . Indregnes udviklingsprojekter, jf . stk . 1, skal et beløb svarende til de indregnede udviklingsom-
kostninger indregnes direkte i posten »Reserve for udviklingsomkostninger« under egenkapitalen . § 41, 
stk . 3, 2 . og 3 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse på denne reserve .«
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Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 83 i årsregnskabsloven skal store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C ind-
regne udviklingsprojekter, der tilsigter at udvikle et bestemt produkt eller en bestemt proces, som virksom-
heden har til hensigt at fremstille henholdsvis benytte i produktionen . Herunder hører patenter, koncessi-
oner og andre immaterielle aktiver, som følger af et udviklingsprojekt . Bestemmelsen gælder også for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . § 102, stk . 1 .

Det foreslås, at ”koncessioner” udgår af opregningen i bestemmelsen . Forslaget er en konsekvens af den 
foreslåede ændring af § 33, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 44 .

Efter den gældende § 83 medfører indregning af udviklingsomkostninger i balancen, at der er øgede frie 
reserver under egenkapitalen . Dette er ikke tilfældet, hvis udviklingsomkostningerne i stedet indregnes 
direkte i resultatopgørelsen .

Artikel 12, stk . 11, 3 . afsnit, i det nye regnskabsdirektiv tillader imidlertid ikke, at der udloddes udbytte, 
hvis udlodningen medfører, at de frie reserver efter udlodningen er mindre end de indregnede udviklings-
omkostninger .

Derfor foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i § 83 som stk . 2, hvori der indføres krav om, at 
et beløb svarende til de indregnede udviklingsomkostninger skal bindes på en særlig reserve under egen-
kapitalen (”Reserve for udviklingsomkostninger”). § 41, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse 
på denne reserve .

Dette betyder, at beløbet skal bindes på en særlig reserve, der ikke kan benyttes til udbytte, til udlodning 
eller til dækning af underskud . Hvis de indregnede udviklingsomkostninger sælges eller på anden måde 
udgår af virksomhedens drift, skal reserven opløses .

Reserven overføres i sådanne tilfælde direkte til egenkapitalens frie reserver .

Hvis de indregnede udviklingsomkostninger nedskrives i henhold til § 42, stk . 1, skal en del af reserven til-
bageføres . Den del, der skal tilbageføres, svarer til nedskrivningen af udviklingsomkostningerne . Hvis en 
nedskrivning af udviklingsomkostningerne efterfølgende tilbageføres, skal reserven også retableres .

Reserven skal også reduceres med løbende afskrivninger . Herved vil reserven ikke overstige det beløb, 
som er indregnet i balancen som udviklingsomkostninger .

Pligten til binding omfatter kun udviklingsprojekter, som udføres i virksomheden eller på vegne af virksom-
heden . Hvis virksomheden f .eks . erhverver et projekt i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, vil der 
ikke være krav om binding af det beløb, der indregnes i balancen på tidspunktet for overtagelsen .

Det foreslås, at ændringerne til § 83 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 83 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Forslaget ændrer ikke ved, at mellemstore og store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D fortsat skal oplyse om forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller 
for virksomheden i ledelsesberetningen, jf . den gældende bestemmelse i § 99, stk . 1, nr . 10, der bliver 
nr . 9, som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af § 99, stk . 1, nr . 5, i forslagets § 1, nr . 129 . Regn-
skabsbrugerne vil således fortsat få oplysninger om virksomhedens forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
årsregnskaberne for disse virksomheder .

De hidtil gældende bemærkninger til årsregnskabslovens § 83, jf . specielle bemærkninger til § 83: Folke-
tingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3320-3321,vil fortsat være gældende med ovennævnte 
ændringer .
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Gældende bestemmelse
§ 83 a . Virksomheden skal indregne alle aktiver, som opfylder definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr . 1, 
uanset om virksomheden har ejendomsretten over aktivet .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 83 indsættes:

»§ 83 a . Virksomheden skal indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, når virksomheden har alle 
væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse om indregning af aktiver, der ikke ejes af virksomheden 
(finansielle leasingaktiver m.v.), som § 83 a i regnskabsklasse C i årsregnskabsloven.

Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 33, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 14, som indebæ-
rer, at det fremover bliver frivilligt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) at 
indregne aktiver, som ikke ejes, men kontrolleres af virksomheden, herunder finansielle leasingaktiver, i 
balancen .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal derimod som hid-
til indregne sådanne aktiver efter den nye bestemmelse i § 83 a, som tillige gælder for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 83 a affattes således:

»§ 83 a. Virksomheden skal indregne alle aktiver, som opfylder definitionen på aktiver i bilag l, C, nr. 1, 
uanset om virksomheden har ejendomsretten over aktivet .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 83 a skal virksomheden indregne aktiver, der ikke ejes af virksomhe-
den, når virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet .

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den gældende § 33, stk . 1, 1 . pkt ., hvorefter et aktiv skal ind-
regnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt . § 33, stk . 1, 2 . pkt ., indeholder dog en undtagelse, hvorefter en virk-
somhed uanset definitionen på aktiver i bilag 1, C, nr. 1, kan undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af 
virksomheden, selvom virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
over aktivet . § 33, stk . 1, 2 . pkt ., foreslås ændret, jf . lovforslagets § 1, nr . 7, så virksomheden kan undlade 
at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden . Den gældende undtagelse i § 33, stk . 1, 2 . pkt ., såvel 
som den foreslåede ændring af bestemmelsen, jf . lovforslagets § 1, nr . 7, gælder ikke for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C, jf . § 83 a .
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Den gældende § 83 a omhandler de leasede aktiver, som efter den gældende internationale regnskabs-
standard om leasingkontrakter, IAS 17, anses som finansiel leasing. IAS 17 definerer finansiel leasing som 
lejeaftaler, hvor virksomheden besidder alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten 
over det leasede aktiv . IAS 17 udfylder således lovens rammebestemmelser i § 33, stk . 1, 1 . pkt ., og § 83 a .

Den nye regnskabsstandard for leasing, IFRS 16, som under IFRS afløser IAS 17 i 2019, indeholder imid-
lertid ikke en opdeling på operationel og finansiel leasing for leasingtager, således som IAS 17 gør. I hen-
hold til IFRS 16 skal alle leasingaktiver og tilhørende forpligtelser indregnes i balancen hos leasingtager .

Med henblik på at sikre, at loven ikke er i strid med den nye regnskabsstandard, foreslås det at ændre § 
83 a således, at det fremgår, at virksomheden skal indregne alle aktiver, der opfylder definitionen herpå, 
uanset om virksomheden ejer aktivet eller ej . Med den foreslåede ændring er det således ikke længere en 
betingelse for indregning af et aktiv, at forudsætningen fra den gældende regnskabsstandard, IAS 17 om, 
at virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet, er 
opfyldt .

Den foreslåede ændring indebærer, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indregne alle akti-
ver, der opfylder definitionen herpå uanset ejendomsretten til aktivet. Dette er en rammebestemmelse. 
Rammen kan i forhold til lejede aktiver enten udfyldes som hidtil af IAS 17 eller af den nye IFRS 16 .

Lovens definition på et aktiv i bilag 1, C, nr. 1, er i overensstemmelse med den generelle definition på et 
aktiv efter IFRS. Den nye IFRS 16 har ikke medført ændringer af definitionen på et aktiv, men indeholder 
nye forudsætninger for, hvornår et leaset aktiv og den tilhørende forpligtelse skal indregnes . Indregning 
efter den gældende IAS 17 kræver således, at virksomheden skal besidde alle væsentlige risici og fordele, 
som er forbundet med ejendomsretten over aktivet, mens IFRS 16 kræver, at virksomheden har retten til 
at anvende aktivet og bestemme, hvorledes aktivet anvendes i leasingperioden .

Det er herefter op til virksomhederne, om de ønsker at udfylde lovens rammer med den hidtidige standard, 
eller om de ønsker at anvende den nye . Baggrunden for, at der kan vælges mellem to løsninger, er, at IFRS 
16 på nuværende tidspunkt kan være meget byrdefuld at anvende som grundlag .

Da de to standarder kan medføre betydelige forskelle vedrørende, hvilke aktiver der indregnes i balancen, 
er det væsentligt, at virksomheder, som indregner leasede aktiver og tilhørende forpligtelser i balancen, 
tydeligt anfører i anvendt regnskabspraksis, jf . lovens § 53, hvilken metode som anvendes .
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Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 83 b . Undtagelsen i § 49, stk .1, 2 . pkt ., finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 83 a indsættes:

»§ 83 b . Virksomheder, der i henhold til aftale udfører entreprisearbejder eller serviceopgaver for frem-
med regning, skal indregne indtægter og omkostninger i takt med arbejdernes udførelse efter produkti-
onsmetoden .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 83 b i regnskabsklasse C i årsregnskabsloven om 
anvendelse af produktionsmetoden . Dette er en konsekvens af den foreslåede ændring i forslagets § 1, 
nr . 16, vedrørende § 49, stk . 1 .

Ændringen af § 49, stk . 1, indebærer, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder), 
som udfører kontraktlige entrepriseeller serviceopgaver for tredjemand, fremover kan undlade at anvende 
produktionsmetoden ved indregning af indtægter i resultatopgørelsen, jf . den foreslåede nye bestem-
melse i § 49, stk. 1, 2. pkt. I forslagets § 1, nr. 56, er der indsat en definition af produktionsmetoden i 
bilag 1, D, som nr . 8 .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) skal derimod som hid-
til anvende produktionsmetoden i disse tilfælde efter den nye bestemmelse i § 83 b, som tillige gælder for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via 
henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 83 b affattes således:

»§ 83 b. Undtagelsen i § 49, stk.1, 2. pkt., finder ikke anvendelse for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 83 b skal virksomheder, der i henhold til aftale udfører entreprisear-
bejder eller serviceopgaver for fremmed regning, indregne indtægter og omkostninger i takt med arbej-
dernes udførelse efter produktionsmetoden .

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 49, stk .1, 1 . pkt ., hvorefter indtægter skal indregnes i takt 
med, at de indtjenes . § 49, stk . 1, 2 . pkt ., indeholder dog en undtagelse, hvorefter virksomheder kan und-
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lade at indregne indtægter efter produktionsmetoden i takt med arbejdernes udførelse . Denne undtagelse 
er dog alene relevant i regnskabsklasse B, da § 83 b hindrer brug af undtagelsen for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse C .

Den gældende bestemmelse i § 83 b henviser specifikt til, at produktionsmetoden skal anvendes på entre-
prisekontrakter og serviceopgaver. Entreprisekontrakter er defineret i IAS 11 om entreprisekontrakter, 
mens servicekontrakter er defineret i IAS 18 om omsætning. De to standarder udfylder således lovens 
rammebestemmelse .

Den nye regnskabsstandard for omsætning, IFRS 15, om indtægter fra kontrakter med kunder, indeholder 
imidlertid ikke den samme opdeling af omsætning mellem entreprisekontrakter, salg af varer og service-
kontrakter som de hidtidige standarder .

Med henblik på at sikre, at loven ikke er i strid med den nye regnskabsstandard, foreslås det at ændre § 83 
b således, at begreberne entreprisekontrakter og servicekontrakter udgår .

Det vil sige, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indregne indtægter i takt med, at de ind-
tjenes . Dette er en rammebestemmelse, der ikke angiver, hvornår en indtægt er indtjent . Vurderingen af, 
hvornår en indtægt er indtjent, kan foretages på baggrund af enten de hidtidige regnskabsstandarder 
IAS 11 eller IAS 18 eller af den nye IFRS 15 . IFRS 15 har en ny tilgang til opgørelse af omsætning, men i 
praksis er der ofte ikke stor forskel på omsætningen beregnet efter de gamle og den nye standard .

Det er således op til virksomhederne, om de ønsker at udfylde lovens rammer med de hidtidige standar-
der, eller om de ønsker at anvende den nye . Baggrunden for, at der kan vælges mellem to løsninger, er, at 
IFRS 15 på nuværende tidspunkt kan være meget byrdefuld at anvende som grundlag .

Det forventes dog, at der over tid vil være et stigende antal virksomheder, der anvender IFRS 15 til at 
udfylde lovens rammer . Dette formodes at ske i takt med, at virksomhederne og deres rådgivere og revi-
sorer får mere kendskab til IFRS 15, og at der udvikles it-systemer, som understøtter denne standard .
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Gældende bestemmelse
§ 84 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 84 . Virksomheden skal indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til 
nævnte virksomheders regnskabsmæssige indre værdi, jf . stk . 2-5 . Virksomheden skal indregne og måle 
den regnskabsmæssige indre værdi efter sin egen regnskabspraksis .

Stk. 2 . Bestemmelserne i §§ 119 og 120 om koncernregnskaber finder tilsvarende anvendelse, dog 
således at elimineringer i forhold til associerede virksomheder alene gælder forholdsmæssigt ud fra eje-
randelen . §116, stk . 2, finder tilsvarende anvendelse . Udarbejder en dattervirksomhed et koncernregn-
skab, anvendes dette som grundlag . Optager dattervirksomheden sine kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder til regnskabsmæssig indre værdi, kan disse værdier anvendes som grundlag .

Stk. 3 . Virksomheden skal op- eller nedskrive værdien af kapitalandelene med dattervirksomhedernes 
og de associerede virksomheders resultat og eventuelle bevægelser i deres regnskabsmæssige indre vær-
di, der ikke indgår i deres resultat . Dattervirksomhedernes og de associerede virksomheders resultat og 
bevægelser i regnskabsmæssig indre værdi, der ikke indgår i deres resultat, indregnes forholdsmæssigt til 
de andele, der svarer til kapitalandelene .

Stk. 4 . Et beløb svarende til regnskabsårets nettoopskrivning, jf . stk . 3, skal indregnes i posten »Reser-
ve for nettoopskrivning efter indre værdis metode« under egenkapitalen . Et beløb svarende til regnskabs-
årets nettonedskrivning, jf . stk . 3, skal indregnes og fradrages i en positiv reserve . Overstiger beløbet for 
nettonedskrivningen den positive reserve inden fradraget, skal kun den del af nettonedskrivningen, der 
svarer til reserven, fragå denne . Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb . Denne reserve kan 
elimineres med virksomhedens underskud, men kan ikke formindskes på anden måde, jf . dog næste punk-
tum . Reserven skal opløses eller formindskes, i det omfang de opskrevne kapitalandele
1) realiseres eller
2) tilbageføres på grund af ændret regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52, stk . 1 .

Stk. 5 . En virksomhed kan undlade at anvende indre værdis metode for kapitalandele i en dattervirk-
somhed, der er omfattet af § 114, stk . 2, nr . 1-3, eller i en associeret virksomhed, hvis de nødvendige oplys-
ninger ikke er kendte . I så fald måles kapitalandelene til kostpris, jf . § 36 . Kapitalandele i virksomheder 
omfattet af § 114, stk . 2, nr . 3, kan dog måles til dagsværdi efter § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt . Endvidere kan regu-
lering for en associeret virksomhed efter stk . 3 ske på basis af det seneste årsregnskab for den associere-
de virksomhed, selv om denne har et regnskabsår, der afviger fra virksomhedens .

Lovbemærkninger
Forslagets § 84 stiller skærpede krav til målingen af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder. Se bilag 1, B, nr. 1 og 2, for en definition af dattervirksomheder og associerede virksomhe-
der .

Kapitalandelene i disse virksomheder skal i regnskabsklasse C (og D) måles til disses indre værdi, således 
som denne opgøres af ejervirksomheden . Den indre værdi vil svare til den forholdsmæssige ejerandel af 
disse virksomheders opgjorte egenkapital . Indregningen til indre værdi skal ske, selvom selskabet ikke 
aflægger koncernregnskab.
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Den indre værdis metode er i dag meget udbredt og er formentlig den mest benyttede måde i mellemstore 
og store virksomheder til at måle værdien af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder i årsregnskabet . I koncernregnskabet indgår kapitalandelene i dattervirksomheder ikke, da de 
erstattes af alle enkeltaktiverne og -forpligtelserne, så koncernregnskabet viser koncernen som om der 
kun var én virksomhed .

Metoden indebærer, at kapitalandelene måles ved at regulere værdien af disse med forholdsmæssig andel 
af overskud i den pågældende virksomhed, udbytte og eventuelle andre reguleringer, f .eks . kapitalnedsæt-
telser eller opskrivninger . Derved svarer værdien af kapitalandelene i ejervirksomhedens årsregnskab som 
hovedregel til den forholdsmæssige ejerandel af dattervirksomhedens henholdsvis den associerede virk-
somheds egenkapital, som den ville være opgjort, hvis ejervirksomhedens regnskabspraksis havde været 
benyttet .

Stk . 2 omhandler opgørelsen af den værdi, kapitalandelene skal indgå til ved førstegangsindregningen . 
Bestemmelsen henviser til de tilsvarende regler om udligning og eliminering for koncernregnskabet . For-
målet er at opgøre værdien af kapitalandelene uafhængigt af interne transaktioner mellem virksomhe-
derne, ligesom værdien skal opgøres efter den regnskabspraksis, der benyttes af ejervirksomheden . Der 
henvises her til forslagets §§119 og 120 . Henvisningen til § 116, stk . 2, medfører, at tidspunktet for målin-
gen af indre værdi undtagelsesvist kan ske udfra en anden balancedag end modervirksomhedens .

Stk . 3 omhandler de reguleringer af kapitalandelenes værdi, der skal ske i tiden efter førstegangsindreg-
ningen . Her kræves, at underskud eller overskud i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed, 
der er reguleret for koncerninterne bevægelser og positioner, medfører en regulering af værdien af kapi-
talandelene, der forholdsmæssigt svarer til ejerandelen . Endvidere skal andre bevægelser i virksomheder-
nes egenkapital modsvares af tilsvarende reguleringer i værdien af kapitalandelene . Sådanne reguleringer 
kan være en kapitalforhøjelse eller -nedsættelse . Det kan også være udbytte, opskrivninger, tilbageførsel 
af opskrivninger eller andre ændringer af virksomhedernes egenkapital, der ikke er indregnet i disses 
resultatopgørelser .

Uanset bruttoværdiprincippet i forslagets § 13, stk . 1, nr . 8, må beløb, der tilgår opskrivningsreserven for 
indre værdi fra én virksomhed med positivt resultat, reduceres med underskud fra andre virksomheder . 
Dette er til forskel fra opskrivning af materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder efter forslagets § 41, hvor det ikke tillades at modregne nedskrivninger på 
anlægsaktiver i opskrivninger på andre . Derimod er opreguleringer til dagsværdi efter § 38 nettoregule-
ringer, hvor positive beløb for nogle aktiver eller forpligtelser elimineres med negative beløb for andre akti-
ver eller forpligtelser .

Efter forslagets stk . 4 skal en eventuel samlet nettoopskrivning af kapitalandelene efter stk . 3 overføres 
til en særlig reserve, der ikke kan anvendes til udbytte eller udlodning . Dette betyder modsætningsvist, at 
reserven kan opløses i takt med, at de frie reserver bliver negative . Den kan ikke reduceres med underskud 
fra den enkelte regnskabsperiode, hvis der i øvrigt er frie reserver . Her henvises til følgelovsforslagets § 1, 
nr . 27, jf . nr . 26, hvorefter opskrivningsreserven for indre værdi i det store hele behandles på samme måde 
som overkursfonds for aktieselskaber . I begge tilfælde er der tale om en reserve, der kan anvendes til dæk-
ning af underskud, men som ikke kan anvendes til udbytte . Se bemærkningerne til følgelovens bestem-
melse .
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En eventuelt samlet nettonedskrivning af kapitalandelene efter stk . 3 overføres til fradrag i en tidligere ind-
regnet positiv reserve, hvis reserven kan rumme beløbet og efter fradraget for nettonedskrivningen fort-
sat er positiv eller nul . Et eventuel overskydende beløb, der ikke kan indeholdes i reserven, skal indregnes 
i de frie reserver, som dermed reduceres . Reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode kan 
således ikke optages med negativt beløb .

Frasælges en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, skal den del af reserven opløses, som hid-
rører fra den pågældende virksomhed .

Stk . 5 indeholder visse lempelser . Anvendelse af indre værdis metode kan således undlades for dattervirk-
somheder, når betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser modervirksomhedens 
udøvelse af sine ejerbeføjelser eller ledelse, når de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for 
en rimelig frist eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger, eller når kapitalandelene udelukkende 
ejes med henblik på efterfølgende salg .

For associerede virksomheder kan den indre værdis metode undlades i det omfang, de nødvendige oplys-
ninger ikke er kendte . Endvidere kan reguleringerne af værdien, jf . stk . 3, ske på basis af det seneste års-
regnskab for virksomheden, selvom dette har et regnskabsår, der afviger fra den rapporterende virksom-
hed, eventuelt selvom det afsluttes senere end regnskabsåret i den rapporterende virksomhed . Undtagel-
serne skyldes, at ejervirksomheden ikke har bestemmende indflydelse over den associerede virksomhed, 
og at det derfor i særlige tilfælde kan være vanskeligt at fremskaffe de nødvendige oplysninger til brug for 
elimineringer — herunder tilpasninger til ejervirksomhedens regnskabspraksis — og reguleringer af vær-
dien af kapitalandelene . På tilsvarende vis kan ejervirksomheden normalt ikke gennemtvinge, at den asso-
cierede virksomhed får samme regnskabsår som ejervirksomheden . Derfor kan værdireguleringen ske på 
basis af det senest udarbejdede årsregnskab for den associerede virksomhed .

I de tilfælde hvor virksomheden benytter undtagelsen i stk . 5, skal kapitalandelene måles efter hovedreg-
lerne i forslagets §§ 33, 36, 40, 41, 42, 44 og 46 . I sådanne tilfælde gælder kravet om nedskrivninger og 
mulighed for opskrivninger . Kapitalandele i en dattervirksomhed, der udelukkende besiddes med henblik 
på efterfølgende overdragelse, og som ikke tidligere har indgået i modervirksomhedens koncernregnskab 
ved konsolidering, kan dog måles til dagsværdi efter principperne i § 37, stk . 1, 2 .-4 . pkt .

Er en associeret virksomhed også at anse som fælles ledet, har virksomheden i princippet valgfrihed mel-
lem måling til indre værdi eller pro rata konsolidering, jf . forslagets § 34 . Dog skal alle fælles ledede virk-
somheder behandles på samme måde, medens alle associerede virksomheder, der ikke behandles som 
fælles ledede med pro rata konsolidering, skal måles til equity, jf . her konsistenskravet i forslagets § 13, 
stk . 1, nr . 7 . Se om pro rata konsolidering i årsregnskabet under bemærkningerne til forslagets § 34 .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 84, stk . 1, indsættes som 3 . pkt .:

»1. pkt. finder ikke anvendelse på kapitalandele, som måles efter § 38.«
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 84, stk . 1, er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 38 (forslagets § 1, 
nr . 15) .

Efter den gældende bestemmelse i § 84, stk . 1, skal virksomheder i regnskabsklasse C indregne kapitalan-
dele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til disse virksomheders regnskabsmæssige indre 
værdi . Med den foreslåede ændring sikres det, at sådanne kapitalandele kan indregnes til dagsværdi i over-
ensstemmelse med den foreslåede nye bestemmelse i § 38 .

I § 84, stk . 2, 1 . pkt ., ændres »§§ 119 og 120« til: »§§ 119-121« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84, stk . 2, omtaler ikke første indregning af kapitalan-
delene . Det foreslås derfor, at der i bestemmelsen indføjes en henvisning til § 121 . Henvisningen præcise-
rer, at indregningen og målingen af kapitalandele første gang skal ske efter de samme regler som for kon-
cernetablering . Herefter skal ejervirksomheden på tidspunktet for erhvervelsen af kapitalandelene ind-
regne og måle disse til den regnskabsmæssige indre værdi . Den regnskabsmæssige indre værdi skal opgø-
res efter de samme regler, som er gældende for koncernregnskaber, herunder bestemmelserne om kon-
cerngoodwill og -badwill .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§§ 84 og 85 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84 har virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C (mellemstore og store virksomheder) og regnskabsklasse D (statslige og børsnoterede virksomheder) 
pligt til i årsregnskabet at indregne og måle kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder til disse virksomheders regnskabsmæssige indre værdi .

Det foreslås, at § 84 ophæves som en konsekvens af den foreslåede nye § 43 a i forslagets § 1, nr . 15, der 
gør det frivilligt at anvende den indre værdis metode . § 43 a gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B samt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D via henvisnings-
reglerne i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .

Samtidig  foreslås det, at § 85 og overskriften hertil ophæves, da bestemmelsen er flyttet  til den nye 
bestemmelse i § 49, stk . 1, nr . 1, med en redaktionel ændring (forslagets § 1, nr . 16) . Vælger virksomhe-
den at anvende indre værdi, skal virksomheden som hidtil indregne de pågældende resultatandele som 
særskilte indtægts- eller omkostningsposter i resultatopgørelsen efter den nye bestemmelse i § 49, stk . 1, 
nr . 1 .

Gældende bestemmelse
§ 85 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 85 . Resultatandele, der hidrører fra dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder, der 
måles til indre værdi, jf . § 84, skal indregnes som særskilte poster i resultatopgørelsen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 85 pålægger virksomheder, der måler kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder til indre værdi, at indregne de forholdsmæssige nettooverskud eller -underskud efter forsla-
gets § 84, stk .3, som indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen . Der skal således alene oplyses om 
nettoresultatet for henholdsvis dattervirksomheder og associerede virksomheder .

Derved gøres en undtagelse fra den begrænsning i indregning af indtægter i resultatopgørelsen, der føl-
ger af forslagets § 49, hvorefter alene indtjente indtægter må indgå i resultatopgørelsen . Behandlingen er 
en fortsættelse af gældende metode i årsregnskabsbekendtgørelsens § 9, stk . 4 .

Undtagelsen er en konsekvens af den indre værdis metode, som netop indebærer, at resultat af dattervirk-
somheder og associerede virksomheder skal indregnes i både balance og resultatopgørelse . Dette står i 
modsætning til den metode, der tillades for virksomheder i klasse B, nemlig indtægtsføring på basis af 
modtagne udbytter fra virksomhederne . Denne model opfattes imidlertid ofte ikke som en hensigtsmæs-
sig målestok for afkastet af investeringen i dattervirksomheder og associerede virksomheder, fordi mod-
tagne udbytter kan have meget lille sammenhæng med indtjeningen i de pågældende virksomheder .

Indre værdis metode, hvorved resultaterne fra virksomhederne løbende føres til indtægt eller omkostning, 
opfattes ofte som en bedre måde til at vise afkastet af investeringerne .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§§ 84 og 85 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84 har virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C (mellemstore og store virksomheder) og regnskabsklasse D (statslige og børsnoterede virksomheder) 
pligt til i årsregnskabet at indregne og måle kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder til disse virksomheders regnskabsmæssige indre værdi .

Det foreslås, at § 84 ophæves som en konsekvens af den foreslåede nye § 43 a i forslagets § 1, nr . 15, der 
gør det frivilligt at anvende den indre værdis metode . § 43 a gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B samt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D via henvisnings-
reglerne i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 85 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 85 . Resultatandele, der hidrører fra dattervirksomheder henholdsvis associerede virksomheder, der 
måles til indre værdi, jf . § 84, skal indregnes som særskilte poster i resultatopgørelsen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 85 pålægger virksomheder, der måler kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder til indre værdi, at indregne de forholdsmæssige nettooverskud eller -underskud efter forsla-
gets § 84, stk .3, som indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen . Der skal således alene oplyses om 
nettoresultatet for henholdsvis dattervirksomheder og associerede virksomheder .

Derved gøres en undtagelse fra den begrænsning i indregning af indtægter i resultatopgørelsen, der føl-
ger af forslagets § 49, hvorefter alene indtjente indtægter må indgå i resultatopgørelsen . Behandlingen er 
en fortsættelse af gældende metode i årsregnskabsbekendtgørelsens § 9, stk . 4 .

Undtagelsen er en konsekvens af den indre værdis metode, som netop indebærer, at resultat af dattervirk-
somheder og associerede virksomheder skal indregnes i både balance og resultatopgørelse . Dette står i 
modsætning til den metode, der tillades for virksomheder i klasse B, nemlig indtægtsføring på basis af 
modtagne udbytter fra virksomhederne . Denne model opfattes imidlertid ofte ikke som en hensigtsmæs-
sig målestok for afkastet af investeringen i dattervirksomheder og associerede virksomheder, fordi mod-
tagne udbytter kan have meget lille sammenhæng med indtjeningen i de pågældende virksomheder .

Indre værdis metode, hvorved resultaterne fra virksomhederne løbende føres til indtægt eller omkostning, 
opfattes ofte som en bedre måde til at vise afkastet af investeringerne .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§§ 84 og 85 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84 har virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C (mellemstore og store virksomheder) og regnskabsklasse D (statslige og børsnoterede virksomheder) 
pligt til i årsregnskabet at indregne og måle kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-
heder til disse virksomheders regnskabsmæssige indre værdi .

Det foreslås, at § 84 ophæves som en konsekvens af den foreslåede nye § 43 a i forslagets § 1, nr . 15, der 
gør det frivilligt at anvende den indre værdis metode . § 43 a gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B samt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D via henvisnings-
reglerne i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1 .
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Samtidig  foreslås det, at § 85 og overskriften hertil ophæves, da bestemmelsen er flyttet  til den nye 
bestemmelse i § 49, stk . 1, nr . 1, med en redaktionel ændring (forslagets § 1, nr . 16) . Vælger virksomhe-
den at anvende indre værdi, skal virksomheden som hidtil indregne de pågældende resultatandele som 
særskilte indtægts- eller omkostningsposter i resultatopgørelsen efter den nye bestemmelse i § 49, stk . 1, 
nr . 1 .

Pengestrømsopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 86 . I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset hvor-
når indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen .

Stk. 2. Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme fordelt på drifts-, in-
vesterings- og finansieringsaktiviteterne . Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regnskabs-
årets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning .

Stk. 3. De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres . Er posterne ikke 
direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . Virksomheden kan 
dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i 
virksomhedens aktiviteter . Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget beløb for regn-
skabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post . 

Stk. 4. En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-
holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 86 . I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset hvor-
når indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen .

Stk. 2 . Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme fordelt på drifts-, inve-
sterings- og finansieringsaktiviteterne . Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regnskabs-
årets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning .

Stk. 3 . De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres . Er posterne ikke 
direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . Virksomheden kan 
dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i 
virksomhedens aktiviteter . Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget beløb for regn-
skabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post . 

Stk. 4 . En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-
holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen .

Lovbemærkninger
Fremover kræves, at virksomheder i klasse C udarbejder en pengestrømsopgørelse . Tidligere har det alene 
været et lovkrav for statslige aktieselskaber, medens Københavns Fondsbørs har krævet en pengestrøms-
opgørelse fra børsnoterede selskaber .

Krav om en pengestrømsopgørelse blev drøftet tilbage i 70‘erne under arbejdet med 4 . direktiv om års-
regnskaber . På grund af uenighed blev kravet imidlertid aldrig medtaget i direktivet .

Der er almindelig enighed om, at en pengestrømsopgørelse er et væsentligt bidrag til regnskabsbrugers 
vurdering af virksomheden . I takt med indførelsen af mere værdibaserede regnskaber for virksomheder 
omfattet af klasse C er behovet for en pengestrømsopgørelse imidlertid blevet endnu større . Det skyldes, 
at dagsværdier for aktiver og forpligtelser i balancen ikke nødvendigvis fortæller noget om størrelsen af 
de foretagne indeller udbetalinger, dvs. virksomhedens cash flow.
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Pengestrømsopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 86 . I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset hvor-
når indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen .

Stk. 2. Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme fordelt på drifts-, in-
vesterings- og finansieringsaktiviteterne . Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regnskabs-
årets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning .

Stk. 3. De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres . Er posterne ikke 
direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . Virksomheden kan 
dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i 
virksomhedens aktiviteter . Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget beløb for regn-
skabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post . 

Stk. 4. En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-
holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 86 . I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset hvor-
når indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen .

Stk. 2 . Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme fordelt på drifts-, inve-
sterings- og finansieringsaktiviteterne . Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regnskabs-
årets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning .

Stk. 3 . De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres . Er posterne ikke 
direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses . Virksomheden kan 
dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer i 
virksomhedens aktiviteter . Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget beløb for regn-
skabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post . 

Stk. 4 . En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-
holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen .

Lovbemærkninger
Fremover kræves, at virksomheder i klasse C udarbejder en pengestrømsopgørelse . Tidligere har det alene 
været et lovkrav for statslige aktieselskaber, medens Københavns Fondsbørs har krævet en pengestrøms-
opgørelse fra børsnoterede selskaber .

Krav om en pengestrømsopgørelse blev drøftet tilbage i 70‘erne under arbejdet med 4 . direktiv om års-
regnskaber . På grund af uenighed blev kravet imidlertid aldrig medtaget i direktivet .

Der er almindelig enighed om, at en pengestrømsopgørelse er et væsentligt bidrag til regnskabsbrugers 
vurdering af virksomheden . I takt med indførelsen af mere værdibaserede regnskaber for virksomheder 
omfattet af klasse C er behovet for en pengestrømsopgørelse imidlertid blevet endnu større . Det skyldes, 
at dagsværdier for aktiver og forpligtelser i balancen ikke nødvendigvis fortæller noget om størrelsen af 
de foretagne indeller udbetalinger, dvs. virksomhedens cash flow.
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I modsætning til årsregnskabet sker der ikke indregning i pengestrømsopgørelsen med baggrund i perio-
diseringsprincippet . I stedet sker indregningen udfra betalingsprincippet, dvs . størrelsen af ind- og udbe-
talinger indregnes i pengestrømsopgørelsen på det tidspunkt, betalingen sker .

I lighed med tidligere skal pengestrømsopgørelsen vise pengestrømmene på drifts-, investerings- og finan-
sieringsaktiviteterne . Denne opdeling er generelt anerkendt såvel i Danmark som internationalt . I Danmark 
findes Regnskabsvejledning 11, medens IASC har udstedt IAS 7. I forhold til den nuværende årsregnskabs-
lovs § 5, stk . 3, er endvidere stillet krav om sammenligningstal med henblik på at lette regnskabsbrugers 
vurdering af udviklingsretningen .

Driftsaktiviteterne kan som hidtil vises efter den direkte eller den indirekte metode . Den direkte metode 
viser brutto ind- og udbetalinger fra selskabets drift, medens den indirekte metode tager udgangspunkt i 
årets resultat fra driften og ved hjælp af korrektioner af forhold i resultatopgørelsen, der ikke har haft likvi-
ditetsvirkning, f .eks . af- og nedskrivninger, nås til et tal for den samlede likviditetsvirkning fra driften . Den 
samlede likviditetsvirkning fra driften er naturligvis identisk i de to opgørelser, der alene adskiller sig i præ-
sentationen .

Med henblik på at kunne se forbindelsen mellem pengestrømsopgørelsen og årsregnskabets præsentation 
af likvider, skal vises likvider primo, forskydninger i perioden og likvider ultimo . Afgrænsningen af likvider 
i pengestrømsopgørelsen kan imidlertid variere i forhold til afgrænsningen heraf i balancen . Er der forskel 
i afgrænsningen skal oplysninger om den valgte afgrænsning i pengestrømsopgørelsen oplyses, jf . forsla-
gets § 87, nr . 3 .

Stk . 4 tillader en virksomhed ikke at udarbejde egen pengestrømsopgørelse, hvis virksomheden indgår i 
en pengestrømsopgørelse, der udarbejdes for koncernen . Også modervirksomheden kan undlade selv at 
udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis den i stedet udarbejder en pengestrømsopgørelse for koncer-
nen . Denne praksis er sædvanlig i børsnoterede selskaber .

Egenkapitalopgørelsen

Gældende bestemmelse
 § 86 a . Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2. Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af 
noterne .

Stk. 3. I opgørelsen efter stk . 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivnin-
ger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i hen-
hold til § 49, stk . 2, nr . 3 og 4 .

Stk. 4. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal 
fremgå af opgørelsen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 86 indsættes i kapitel 10:

»Egenkapitalopgørelsen

§ 86 a . Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2 . Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af 
noterne .

Stk. 3 . I opgørelsen efter stk . 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivnin-
ger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i hen-
hold til § 49, stk . 2, nr . 3 og 4 .

Stk. 4 . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal frem-
gå af opgørelsen .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 87 a, som er placeret i kapitel 11 i årsregnskabsloven, skal noterne til årsregnskabet 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C indeholde en fuldstændig egenkapitalopgørelse, jf . hen-
visningen til § 56 . Kravet gælder ligeledes for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . § 102, 
stk . 1 .

I forslagets § 1, nr . 86, foreslås det imidlertid, at § 56 ophæves for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, da det nye regnskabsdirektiv ikke tillader, at et sådant krav stilles til små virksomheder .
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Egenkapitalopgørelsen

Gældende bestemmelse
 § 86 a . Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2. Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af 
noterne .

Stk. 3. I opgørelsen efter stk . 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivnin-
ger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i hen-
hold til § 49, stk . 2, nr . 3 og 4 .

Stk. 4. Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal 
fremgå af opgørelsen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 86 indsættes i kapitel 10:

»Egenkapitalopgørelsen

§ 86 a . Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse
1) størrelsen primo regnskabsåret,
2) tilgang i løbet af regnskabsåret,
3) afgang i løbet af regnskabsåret og
4) størrelsen ultimo regnskabsåret .

Stk. 2 . Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af 
noterne .

Stk. 3 . I opgørelsen efter stk . 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivnin-
ger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i hen-
hold til § 49, stk . 2, nr . 3 og 4 .

Stk. 4 . Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal frem-
gå af opgørelsen .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 87 a, som er placeret i kapitel 11 i årsregnskabsloven, skal noterne til årsregnskabet 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C indeholde en fuldstændig egenkapitalopgørelse, jf . hen-
visningen til § 56 . Kravet gælder ligeledes for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . § 102, 
stk . 1 .

I forslagets § 1, nr . 86, foreslås det imidlertid, at § 56 ophæves for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, da det nye regnskabsdirektiv ikke tillader, at et sådant krav stilles til små virksomheder .
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For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D foreslås det, at kravet om oplysninger om bevægel-
ser på egenkapitalen videreføres med visse ændringer i en ny bestemmelse, der indsættes i årsregnskabs-
loven som § 86 a med overskriften ”Egenkapitalopgørelsen” .

Efter den nye bestemmelse skal der udarbejdes en egenkapitalopgørelse, der skal placeres som et særskilt 
element i årsregnskabet . Den nye bestemmelse foreslås derfor indsat som § 86 a i kapitel 10 i årsregn-
skabsloven .

De foreslåede bestemmelser i § 86 a, stk . 1 og 2, viderefører kravene i den hidtil gældende § 87 a med 
hensyn til egenkapitalopgørelsens indhold .

Der skal således som hidtil udarbejdes en fuldstændig egenkapitalopgørelse, der for hver post indeholder 
de oplysninger, der fremgår af § 86 a, stk . 1, nr . 1-4 . Indholdet af bevægelserne skal ligeledes som hidtil 
fremgå af benævnelsen eller noterne, jf . det foreslåede stk . 2 .

Forslaget om, at egenkapitalopgørelsen skal udgøre et selvstændigt element i årsrapporten, indebærer, at 
det fortsat vil være muligt at vise egenkapitalopgørelsen umiddelbart efter balancen, som mange virksom-
heder gør i dag . Dette ville ikke være muligt, hvis egenkapitalopgørelsen — ligesom efter den gældende 
bestemmelse i årsregnskabslovens § 87 a — skulle gives i en note, idet det nye regnskabsdirektiv i artikel 
15 stiller krav om, at noter skal gives i den rækkefølge, hvori posterne er præsenteret i balancen og resul-
tatopgørelsen . Herudover indebærer den foreslåede ændring en tilpasning til de internationale regnskabs-
standarder IFRS, idet egenkapitalopgørelsen bliver et særskilt element i årsregnskabet på linje med resul-
tatopgørelse og balance . I IAS 1, afsnit 1, litra e, er egenkapitalopgørelsen således et særskilt element .

Som en konsekvens af de foreslåede nye bestemmelser i § 86 a, stk . 1 og 2, foreslås det, at de gældende 
krav i § 87 a om noteoplysninger vedrørende egenkapitalen ophæves, og at § 87 a affattes på ny som 
anført i forslagets § 1, nr . 112 .

I § 86 a, stk . 3, foreslås det, at der i egenkapitalopgørelsen også skal medtages visse oplysninger, som ikke 
kræves efter den gældende bestemmelse i § 87 a . Det foreslås således som noget nyt, at der i opgørelsen 
efter stk . 1 særskilt skal oplyses om til- og afgange i posterne ”Reserve for opskrivninger” og ”Reserve for 
udviklingsomkostninger” samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk . 2, 
nr . 3 og 4 .

Kravet om, at bevægelser i ”Reserve for udviklingsomkostninger” skal præsenteres særskilt, er en konse-
kvens af forslagets § 1, nr . 108, vedrørende indregning af udviklingsomkostninger .

Endvidere foreslås det, at det gældende krav i § 56, stk . 3, om, at ledelsens forslag til beslutning om anven-
delse af overskud eller dækning af underskud skal fremgå af opgørelsen, videreføres i den foreslåede 
§ 86 a, stk . 4 .

Oplysninger om besluttet udbytte til ejerne må anses som væsentlige oplysninger for regnskabsbrugerne, 
hvorfor det er centralt, at disse fremgår direkte af egenkapitalopgørelsen .

Det foreslås, at den nye § 86 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .
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Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 86 a 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Kapitel 11 
Oplysninger

Noteoplysninger 
 

Anvendt regnskabspraksis

Gældende bestemmelse
§ 87 . Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis indeholde 
oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag for pengestrømsopgørelsen, herunder oplysning om, 
hvad virksomheden henregner til likvider . Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har undladt at ud-
arbejde pengestrømsopgørelse i medfør af § 86, stk . 4 .

Stk. 2. Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af de 
nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen . 

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 87 . Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis oplyse:
1) Indregningsmetoder og målegrundlag for indirekte produktionsomkostninger, der indregnes under akti-

ver .
2) Indregningsmetoder og målegrundlag for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksom-

heder, herunder på hvilket grundlag disse kapitalandele undtagelsesvis er indregnet til kostpris .
3) Indregningsmetoder og målegrundlag for pengestrømsopgørelsen, herunder oplysning om, hvad virk-

somheden henregner til likvider . Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har undladt at udarbej-
de pengestrømsopgørelse i medfør af § 86, stk . 4 .

4) Metoder til opgørelse af nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 87 omhandler de yderligere oplysninger, som virksomheder omfattet af klasse C skal give i 
redegørelsen om anvendt regnskabspraksis . Der er tale om en uddybning af de almindelige bestemmelser 
om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, som fremgår af gældende lov § 42, og forslagets § 53 (klasse 
B) . Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 1 .

Forslagets nr . 1 kræver oplysning om anvendte indregningsmetoder og målegrundlag for de indirekte 
omkostninger, der i henhold til forslagets § 82 skal indregnes i kostprisen for anlægs- og omsætningsakti-
ver . I praksis benævnes disse omkostninger som „indirekte produktionsomkostninger“ (IPO) . Det skal for 
hver af de relevante poster under aktiver oplyses efter hvilke metoder, IPO er beregnet . Der kræves ikke 
oplysning om beløbenes størrelse .

Nr . 2 kræver oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag for kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal efter forslagets

§ 84 måle disse kapitalandele til regnskabsmæssig indre værdi, så kapitalandelenes regnskabsmæssige 
resultat løbende indregnes i virksomhedens resultatopgørelse (indre værdis metode) . Indregnes kapitalan-
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delene undtagelsesvist ikke efter indre værdis metode, skal årsagen til dette oplyses tillige med de indreg-
ningsmetoder og målegrundlag, der anvendes i stedet .

Nr . 3 kræver oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag, som virksomheden anvender i penge-
strømsopgørelsen . Kravet kan opfyldes ved en beskrivelse af, hvad pengestrømsopgørelsen viser, herun-
der hvad posterne under henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet omfatter, samt hvilke 
poster, virksomheden klassificerer som likvider. Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden ikke udarbej-
der pengestrømsopgørelse .

Nr . 4 kræver oplysninger om de anvendte metoder til opgørelse af nøgletal, der skal indgå i ledelsesberet-
ningen i henhold til forslagets § 101 . Hvert enkelt nøgletal (afkastningsgrad, egenkapitalforrentning m .v .) 
kan ofte beregnes på flere forskellige grundlag, og efter forskellige metoder. Nøgletal forudsættes udreg-
net i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning, som er udtryk for god skik 
på dette område . Virksomheden bør dog under alle omstændigheder oplyse dette i årsrapporten, så regn-
skabsbruger ikke er i tvivl . Anvender virksomheden særlige metoder, der afviger fra Finansanalytikerfor-
eningens vejledning, skal der redegøres for metoderne, så regnskabsbruger bliver bekendt hermed .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 87, nr . 2, udgår », herunder på hvilket grundlag disse kapitalandele undtagelsesvis er indregnet til kost-
pris« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 87 indeholder krav om oplysning om anvendt regn-
skabspraksis .

Den foreslåede ændring af bestemmelsen i årsregnskabslovens § 87, nr . 2 , er en redaktionel ændring som 
følge af forslagets § 1, nr . 27, hvori det foreslås, at kravet om anvendelse af indre værdi i § 84 ophæves, 
idet der i stedet indsættes en ny bestemmelse i § 43 a i forslagets § 1, nr . 15, hvorefter det fremover bli-
ver frivilligt at anvende indre værdi . § 43 a gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B samt 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D via henvisningsreglerne i § 78, 
stk . 1, og § 102, stk . 1 . Hovedreglen for indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder vil derfor fremover være indregning og måling til kostpris .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 87 affattes således:

»§ 87  Ud over de i § 53 krævede oplysninger skal redegørelsen for anvendt regnskabspraksis indeholde 
oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag for pengestrømsopgørelsen, herunder oplysning om, 
hvad virksomheden henregner til likvider . Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden har undladt at udar-
bejde pengestrømsopgørelse i medfør af § 86, stk . 4 .

Stk. 2 . Virksomheden skal i ledelsesberetningen oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af de 
nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen .«
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Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 87 omhandler de yderligere oplysninger, som virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C skal give i redegørelsen om anvendt regnskabspraksis . Der er tale om en uddybning af de 
almindelige bestemmelser om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, som fremgår af årsregnskabslo-
vens § 53, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 83 og 84 . Den gældende § 87 gennemfører 4 . selskabs-
direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 1 .

Den gældende § 87, nr . 1, vedrører oplysninger om anvendt regnskabspraksis for indirekte produktions-
omkostninger indregnet under aktiver, mens nr . 2 vedrører oplysninger om anvendt regnskabspraksis for 
kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder .

Det foreslås, at § 87 affattes på ny .

I den nye affattelse af § 87 foreslås det, at de gældende nr . 1 og 2 ikke medtages, da disse oplysningskrav 
allerede følger af det generelle krav om oplysning om anvendt regnskabspraksis i den gældende § 53, 
stk . 1 . Kravet i det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra a, om oplysning om anvendt regnskabs-
praksis omfatter også virksomheder, som efter årsregnskabsloven er omfattet af regnskabsklasse B, hvor-
for disse virksomheder også skal oplyse om anvendt regnskabspraksis for indirekte produktionsomkost-
ninger indregnet under aktiver og om anvendt regnskabspraksis for kapitalandele i dattervirksomheder og 
associerede virksomheder .

Det foreslås, at kravet i det gældende nr . 3 videreføres som § 87, stk . 1, i den nye affattelse af § 87 .

Bestemmelsen kræver oplysning om indregningsmetoder og målegrundlag, som virksomheden anvender 
i pengestrømsopgørelsen . Kravet kan opfyldes ved en beskrivelse af, hvad pengestrømsopgørelsen viser, 
herunder hvad posterne under henholdsvis drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet omfatter, samt 
hvilke poster virksomheden klassificerer som likvider. Det skal særskilt oplyses, hvis virksomheden ikke 
udarbejder en pengestrømsopgørelse .

Dette oplysningskrav er ikke relevant for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B . Kravet om at udar-
bejde en pengestrømsopgørelse følger af § 78, stk . 1, jf . § 86, hvorfor bestemmelsen alene gælder for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B frivilligt vælger at udarbejde en pengestrømsopgørelse, 
følger det af kravet om systematisk og konsekvente tilvalg i den gældende bestemmelse i § 7, stk . 5, som 
efter forslagets § 1, nr . 17, bliver stk . 6, at der også skal oplyses om indregningsmetoder og målegrundlag 
for pengestrømsopgørelsen . Der skal herunder gives oplysning om, hvad virksomheden henregner til likvi-
der .

Kravet om udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse er et rent nationalt krav . Oplysning om anvendt regn-
skabspraksis for pengestrømsopgørelsen er således også et rent nationalt krav .

Endvidere foreslås det, at kravet i det gældende nr . 4 videreføres, som omtalt nedenfor, som stk . 2 i den 
nye affattelse af § 87 .
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Efter bestemmelsen skal der oplyses om metoder til opgørelse af de nøgletal, der indgår i ledelsesberet-
ningen .

Der skal således oplyses om de anvendte metoder til opgørelse af nøgletal, der skal indgå i ledelsesberet-
ningen i henhold til årsregnskabslovens § 101, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 134 og 135 . § 101 
vedrører udarbejdelse af en hovedog nøgletalsoversigt . Hvert enkelt nøgletal (afkastningsgrad, egenkapi-
talforrentning m.v.) kan ofte beregnes på flere forskellige grundlag og efter forskellige metoder.

Nøgletal forudsættes udregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalin-
ger, som er udtryk for god skik på dette område . Virksomheden bør dog under alle omstændigheder oplyse 
dette i årsrapporten, så regnskabsbrugerne ikke er i tvivl . Anvender virksomheden særlige metoder, der 
afviger fra Finansanalytikerforeningens anbefalinger, skal der redegøres for metoderne, så regnskabsbru-
gerne bliver bekendt hermed .

I forhold til de gældende regler foreslås der dog den ændring i det foreslåede stk . 2, at oplysningerne frem-
over skal gives i ledelsesberetningen, og at det ikke som hidtil kræves, at oplysningerne skal gives i en note . 
Det betyder, at oplysningerne kan gives i forbindelse med de nøgletal, som oplyses efter § 101, der fore-
slås ændret i forslagets § 1, nr . 134 og 135 .

Forslaget hindrer dog ikke, at oplysningerne kan gives i en note i stedet for i ledelsesberetningen . Det er 
således en generel fortolkning på området, at opfyldelse af krav til ledelsesberetningen kan ske ved at give 
oplysningen i en note i stedet, hvis præsentation i noterne sker under hensyntagen til, at årsrapporten skal 
udarbejdes på en overskuelig måde . Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at oplysninger, der 
gives i noterne fremfor i ledelsesberetningen, bliver omfattet af kvalitetskravene til selve årsregnskabet og 
af revision .

Kravet om, at der skal udarbejdes en hovedog nøgle tals oversigt, er et rent nationalt krav . Oplysning om 
anvendte metoder til beregning af nøgletal er således også et rent nationalt krav .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 87 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 87 erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Virksomhedskapitalen

Gældende bestemmelse
§ 87 a .  Består virksomhedskapitalen i et kapitalselskab af flere klasser, skal disse specificeres, jf . stk . 2 
og 3 .

Stk. 2. Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse . Ved ka-
pitalandele uden pålydende værdi skal den bogførte pariværdi angives for hver klasse .

Stk. 3. For aktieselskaber skal angives antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålyden-
de værdi, den bogførte pariværdi .

Stk. 4. Er der i et aktieselskab, anpartsselskab eller et partnerselskab tegnet nye kapitalandele i regn-
skabsåret, skal antallet og den pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bog-
førte pariværdi, oplyses .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 87 indsættes:

»Bevægelser på egenkapitalen

§ 87 a . Virksomheden skal udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse i overensstemmelse med § 56, 
stk . 4, jf . stk . 1, 2 . pkt .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse om egenkapitalopgørelse som § 87 a i regnskabsklasse 
C i årsregnskabsloven . Dette er en konsekvens af de foreslåede ændringer i forslagets § 1 nr . 17, vedrø-
rende årsregnskabslovens § 56, som indebærer, at små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B frem-
over kan vælge mellem at udarbejde en summarisk egenkapitalopgørelse eller en fuldstændig egenkapi-
talopgørelse som efter de nuværende krav .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal derimod fortsat udarbejde en egenkapitalopgørelse, 
som opfylder de hidtidige krav, der videreføres ved den nye bestemmelse i § 87 a . Bestemmelsen gælder 
tillige for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 87 a affattes således: »Virksomhedskapitalen« .

§ 87 a affattes således:

»§ 87 a . Består virksomhedskapitalen i et kapitalselskab af flere klasser, skal disse specificeres, jf . stk . 2 
og 3 .

Stk. 2 . Antallet af aktier eller anparter og deres pålydende værdi skal angives for hver klasse . Ved kapi-
talandele uden pålydende værdi skal den bogførte pariværdi angives for hver klasse .

Stk. 3 . For aktieselskaber skal angives antal og pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålyden-
de værdi, den bogførte pariværdi .
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Stk. 4 . Er der i et aktieselskab, anpartsselskab eller et partnerselskab tegnet nye kapitalandele i regn-
skabsåret, skal antallet og den pålydende værdi eller, ved kapitalandele uden pålydende værdi, den bog-
førte pariværdi, oplyses .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 109, foreslås det for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, at kravet om 
noteoplysninger om bevægelser på egenkapitalen i den gældende § 87 a erstattes af et krav om udarbej-
delse af en egentlig egenkapitalopgørelse, der placeres som et særskilt element i årsregnskabet i henhold 
til den foreslåede nye § 86 a .

Det foreslås, at der indsættes en ny affattelse af § 87 a, hvorefter der skal gives oplysninger om virksom-
hedskapitalen i noterne til årsregnskabet, og at overskriften til § 87 a ændres således, at den er dækkende 
for den nye affattelse af bestemmelsen . Forslaget er bl .a . en konsekvens af forslagets § 1, nr . 97, hvoref-
ter kravet  i § 75, stk. 1, om, at der skal gives oplysninger om virksomhedskapitalen, flyttes  fra regn-
skabsklasse B til regnskabsklasse C .

Indholdet af den gældende § 75, stk . 1, foreslås videreført som stk . 1-3 i den nye affattelse af § 87 a, idet 
der foreslås en række mindre tilpasninger, jf . nedenfor . § 87 a, stk . 1-3, gennemfører artikel 17, stk . 1, 
litra i, i det nye regnskabsdirektiv .

Den gældende bestemmelse i § 75, stk . 1, omfatter aktie- og anpartsselskaber . Det foreslås, at kravene i 
den nye affattelse af § 87 a også skal omfatte partnerselskaber, således at oplysningskravet i den nye 
affattelse af § 87 a fremover gælder for alle former for kapitalselskaber, der er omfattet af selskabsloven .

Det foreslås endvidere, at der indføres krav om, at virksomheder, som har udstedt stykkapitalandele, skal 
give oplysning om disse . Ifølge selskabslovens § 47 kan et kapitalselskab udstede kapitalandele som styk-
kapitalandele, dvs . kapitalandele uden nominel værdi . Stykkapitalandele repræsenterer en andel af sel-
skabskapitalen . For sådanne stykkapitalandele kan der ikke gives oplysning om den pålydende værdi, hvor-
for der for disse efter den foreslåede affattelse af § 87 a i stedet skal oplyses om den bogførte pariværdi .

Det foreslås i det nye stk. 1, at virksomheder, hvis virksomhedskapital er opdelt i flere klasser, skal give en 
række oplysninger, jf . det foreslåede stk . 2 og 3 . Virksomhedskapitalen kan f .eks . være opdelt i A- og B-ka-
pitalandele .

Det foreslås i det nye stk . 2, at der for hver klasse, jf . stk . 1, skal gives oplysninger om antallet og den påly-
dende værdi af kapitalandelene for hver klasse . For stykkapitalandele skal der angives antal samt den bog-
førte pariværdi for hver klasse .

Det foreslås i det nye stk . 3, at aktieselskaber, uanset om virksomhedskapitalen er inddelt i klasser, skal 
oplyse om antallet og den pålydende værdi af kapitalandelene . For stykkapitalandele oplyses i stedet for 
den pålydende værdi den bogførte pariværdi .

Det foreslås endvidere i det nye stk . 4 at indføre krav om, at aktieselskaber, anpartsselskaber og partner-
selskaber skal oplyse om kapitalandele, der i regnskabsårets løb er tegnet i selskabet . Der skal oplyses om 
antallet af de tegnede kapital andele samt om den pålydende værdi af disse . For kapital andele uden påly-
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dende værdi (stykkapitalandele) skal den bogførte pariværdi oplyses . Bestemmelsen gennemfører artikel 
17, stk . 1, litra h, i det nye regnskabsdirektiv .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 87 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 87 a for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

Ovenstående bemærkninger erstatter de hidtil gældende bemærkninger til § 87 a .
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Aktiver

Gældende bestemmelse
§ 88 . For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses 
således:
1) Kostprisen:

a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
c) afgang i årets løb,
d) overførsler i årets løb til andre poster og
e) den samlede kostpris på balancetidspunktet .

2) Opskrivninger:
a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets opskrivninger,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet .

3) Ned- og afskrivninger:
a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets nedskrivninger,
c) årets afskrivninger,
d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og 

nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet .
Stk . 2 . Stk . 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, der 

måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 88 . Store virksomheder skal vise opdelingen på aktiviteter og geografiske markeder af
1) summen af de anlægsaktiver, der er anvendt i virksomhedens hovedaktiviteter, og
2) summen af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens hovedaktiviteter .

§ 65, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Det foreslås i lovforslagets § 88 at indføje et nyt krav om oplysning af virksomhedens hovedaktiviteter for-
delt på aktiviteter og geografiske markeder. Fordelingen forudsættes at skulle ske ud fra de samme prin-
cipper som for lovforslagets § 65, stk . 1, vedrørende nettoomsætningen . Principperne for fordeling på 
aktiviteter og markeder forudsættes i øvrigt at være de samme som omtalt i IAS 14, der netop handler om 
opdeling (segmentering) af hovedaktiviteter m .v ., dog væsentligt mere detaljeret . I øvrigt må det være op 
til standardudstedelse i medfør af lovforslagets § 136, stk. 1, at fastsætte eventuelle nærmere definitio-
ner og krav til disse oplysninger .

De hidtidige bestemmelser i lovforslagets § 88 er overført uændret til lovforslagets § 89 som dennes 1 . 
og 2 . stykke .
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Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 88 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 88 skal store virksomheder give oplysning om 
anlægsaktivernes fordeling på aktiviteter og geografiske markeder — såkaldte segmentoplysninger — hvis 
disse aktiviteter og markeder afviger indbyrdes . Endvidere skal der gives segmentoplysninger om summen 
af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens hovedaktiviteter . Foruden store virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse C er bestemmelsen gældende for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, 
stk . 1 .

Det foreslås, at bestemmelsen i § 88 sammen med bestemmelsen i § 96, stk. 1 (forslagets § 1, nr. 29) flyt-
tes fra regnskabsklasse C til regnskabsklasse D i en ny bestemmelse i § 106 a (forslagets § 1, nr . 37), der 
kun gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D . Bestemmelsen tilpasses samtidig til de inter-
nationale regnskabsstandarder, således at danske virksomheder ikke skal give yderligere oplysninger, end 
hvad der er krævet efter disse . Baggrunden for forslaget om at fritage store virksomheder for at give de 
omhandlede segmentoplysninger er dels, at dette kan medføre store byrder ved regnskabsudarbejdelsen 
for de virksomheder, der i dag er omfattet af bestemmelserne og dels at undgå, at danske virksomheder 
skal efterleve strengere regler end dem, der gælder efter de internationale regnskabsstandarder, IAS . Det 
tab af information, der følger af forslaget for regnskabsbrugerne, vurderes i forhold hertil at være af min-
dre betydning. Endvidere bevirker den gældende bestemmelse, at danske virksomheder skal give flere 
oplysninger end deres udenlandske konkurrenter . Dette kan skade virksomhederne i den internationale 
konkurrence .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 88 affattes således:

»§ 88 . For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger oplyses 
således:
1) Kostprisen:

a) Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og afskrivninger,
b) tilgang i årets løb, herunder forbedringer,
c) afgang i årets løb,
d) overførsler i årets løb til andre poster og
e) den samlede kostpris på balancetidspunktet .

2) Opskrivninger:
a) Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets opskrivninger,
c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og
d) de samlede opskrivninger på balancetidspunktet .

3) Ned- og afskrivninger:
a) Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning,
b) årets nedskrivninger,
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c) årets afskrivninger,
d) årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver,
e) årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskriv-

ninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af driften, og
f) de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet .
Stk. 2 . Stk . 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, der 

løbende reguleres, jf . § 38 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås i forslagets § 1, nr . 30, at der indsættes en ny bestemmelse om anlægsnote som § 88 i regn-
skabsklasse C i årsregnskabsloven .

Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 18, hvori det foreslås, at kravet om anlægsnote for imma-
terielle og materielle anlægsaktiver flyttes fra § 57 i regnskabsklasse B til en ny bestemmelse i § 88, som 
viderefører den nuværende § 57 med redaktionelle ændringer . Forslaget indebærer, at pligten til at udar-
bejde anlægsnote fremover kun gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og 
store virksomheder) og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børs-
noterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Endvidere foreslås det i forslagets § 1, nr. 31, at § 89, stk. 1, om anlægsnote for finansielle anlægsaktiver 
ophæves, idet bestemmelsen er dækket af formuleringen i den foreslåede nye § 88, der omfatter alle 
anlægsaktiver . Herved samles kravene til anlægsnoten af overskuelighedshensyn i én bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 88, stk . 2, ændres »løbende reguleres, jf . § 38 .« til: »måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre 
værdi efter § 43 a .« .

Lovbemærkninger
§ 88 stiller krav om en anlægsnote for hver post under anlægsaktiver . Det fremgår af stk . 2, at stk . 1 med 
de fornødne tilpasninger finder anvendelse for hver post under anlægsaktiver, der løbende reguleres til 
dagsværdi, jf . § 38 . De aktiver, der efter § 38 reguleres til dagsværdi, omfatter investeringsejendomme og 
biologiske aktiver som husdyr og planter .

Anlægsaktiver omfatter efter de gældende bestemmelser  i årsregnskabsloven også finansielle aktiver, 
f .eks . kapitalandele, der efter § 37 kan reguleres til dagsværdi eller efter § 43 a til indre værdi . Visse sik-
rede aktiver kan også måles til dagsværdi efter § 37 a .

Det er hensigten, at § 88, stk . 2, skal henvise til alle bestemmelser, der tillader, at anlægsaktiver måles til 
dagsværdi eller indre værdi .

Det foreslås derfor at ændre stk. 2, så det fremgår, at stk. 1 med de fornødne tilpasninger ligeledes finder 
anvendelse ved måling af anlægsaktiver til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a .
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Gældende bestemmelse
§ 88 a . Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og 
måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 88 indsættes:

»§ 88 a . Virksomheden skal oplyse om de særlige forudsætninger, som ligger til grund for indregning og 
måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes to nye bestemmelser som §§ 88 a og 88 b .

Efter den foreslåede nye § 88 a stilles der krav om, at virksomheden skal oplyse om de særlige forudsæt-
ninger, der ligger til grund ved indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver .

Baggrunden for at indføre et krav herom i årsregnskabsloven er, at disse aktiver ofte er baseret på bety-
delige skøn, og ledelsens subjektive opfattelse har således stor betydning for målingen af aktivet .

Der skal konkret oplyses om de særlige forudsætninger, som virksomheden har anvendt i forbindelse med 
indregning og måling af udviklingsprojekter og skatteaktiver . For udviklingsprojekter kan oplysningerne 
omfatte den forventede fremdrift i projekterne og det forventede marked for det udviklede produkt m .v .

For skatteaktiver vil oplysningerne f .eks . omfatte hvilke faktorer, der er lagt særlig vægt på i forhold til, at 
aktivet kan udnyttes i de kommende år . Oplysningerne vil være særligt relevante, hvis skatteaktivet er 
opstået ved generering af skattemæssige underskud, som kan udnyttes til modregning i overskuddet i de 
kommende år . Her er der i henhold til IAS 12, afsnit 35, særlige krav til dokumentation for, at skatteakti-
vet kan udnyttes . Dette skal også afspejle sig i oplysningerne i årsregnskabet, hvor der skal være en over-
ordnet beskrivelse af de forudsætninger, der er lagt vægt på ved målingen af skatteaktivet .

Det foreslåede oplysningskrav er ikke krævet af det nye regnskabsdirektiv . Med forslaget imødekommes 
imidlertid et ønske fra en række interessenter, som ønsker yderligere oplysninger, når der indregnes regn-
skabsposter, hvor målingen er forbundet med en betydelig usikkerhed .

Erhvervsstyrelsen har ved regnskabskontrol efter årsregnskabslovens §§ 159 og 159 a også konstateret, 
at skatteaktiver har været indregnet, uden at grundlaget herfor har været til stede . Det må forudsættes, 
at det foreslåede oplysningskrav vil medvirke til øget fokus på, om grundlaget for indregning af disse akti-
ver er til stede .

Oplysningerne er alene relevante, hvor virksomheden har væsentlige indregnede skatteaktiver eller udvik-
lingsprojekter .

Det foreslås, at den nye § 88 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .
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Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 88 a 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 88 b . Har virksomheden finansielle anlægsaktiver, der måles til kostpris, hvor de pågældende aktiver er 
indregnet til en højere værdi end dagsværdien, skal virksomheden give oplysning om aktivernes dagsvær-
di, den indregnede værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger . Der skal endvidere gives 
oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til grund for antagelsen om, at den bogførte værdi vil bli-
ve genindvundet .

Stk. 2. Oplysningerne kan gives samlet for ensartede grupper af anlægsaktiver .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 88 indsættes:

§ 88 b . Har virksomheden finansielle anlægsaktiver, der måles til kostpris, hvor de pågældende aktiver er 
indregnet til en højere værdi end dagsværdien, skal virksomheden give oplysning om aktivernes dagsvær-
di, den indregnede værdi og årsagen til, at der ikke er foretaget nedskrivninger . Der skal endvidere gives 
oplysning om, hvilken dokumentation der ligger til grund for antagelsen om, at den bogførte værdi vil bli-
ve genindvundet .

Stk. 2 . Oplysningerne kan gives samlet for ensartede grupper af anlægsaktiver .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes to nye bestemmelser som §§ 88 a og 88 b .

Efter den foreslåede nye § 88 b skal der, som noget nyt, gives oplysninger, hvis et finansielt anlægsaktiv 
er indregnet til en højere værdi end dagsværdien . Der skal også oplyses om aktivernes dagsværdi og den 
indregnede værdi . Det skal endvidere oplyses, hvilken dokumentation som ligger til grund for antagelsen 
om, at den bogførte værdi vil blive genindvundet .

En række finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi efter § 37. For disse er oplysningskravet ikke rele-
vant. Oplysningskravet er derimod relevant, hvor de finansielle anlægsaktiver måles til kostpris, amortise-
ret kostpris eller indre værdi .

Bestemmelsen forventes eksempelvis anvendt for obligationer, der er målt til amortiseret kostpris, og hvor 
renteudviklingen har medført, at dagsværdien (kursen ved handel på et aktivt marked) er faldet . Her vil 
obligationen kunne måles til en værdi, der er højere end dagsværdien . Det vil dog være en nyttig oplysning 
for regnskabsbrugerne, at obligationerne er indregnet til en højere værdi, end de kunne realiseres til ved 
regnskabsårets udgang .

Bestemmelsen kræver også, at der skal oplyses om både dagsværdien og den regnskabsmæssige værdi . 
Herved bliver regnskabslæseren klar over, hvilken effekt det har, at aktiverne ikke måles til dagsværdi .

Dagsværdien skal beregnes efter hierarkiet i § 37, stk . 1 . Hvis der ikke kan beregnes en pålidelig dags-
værdi, kan oplysningskravet efter § 88 b ikke opfyldes . Her bør det i stedet oplyses, at dagsværdien ikke 
kan beregnes . Denne oplysning er især relevant, hvis der er en formodning for, at den regnskabsmæssige 
værdi overstiger dagsværdien .
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Det foreslås i stk . 2, at oplysningerne for ensartede grupper af anlægsaktiver kan gives samlet, medmin-
dre separat oplysning er nødvendig for en forståelse af de enkelte forhold . Dette vil skabe et bedre over-
blik for regnskabsbrugeren .

Ændringen gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 17, stk . 1, litra c, nr . ii .

Det foreslås, at den nye § 88 b skal gælde for virksomheder omfattet regnskabsklasse C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 88 b 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Gældende bestemmelse
§ 89 . Virksomheden skal forklare de periodeafgrænsningsposter, der indgår som aktiver i balancen, jf . 
§ 27, stk . 1 .

Stk. 2. Afviger en varebeholdnings genanskaffelsesværdi fra kostprisen opgjort i overensstemmelse 
med §§ 44, 45 og 82, skal virksomheden for hver post oplyse forskelsbeløbet .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 89 . Oplysningskravene i § 57 finder tilsvarende anvendelse for finansielle anlægsaktiver .

Stk. 2 . Virksomheden skal forklare de periodeafgrænsningsposter, der indgår som aktiver i balancen, 
jf . § 27, stk . 1 .

Stk. 3 . Afviger en varebeholdnings genanskaffelsesværdi fra kostprisen opgjort i overensstemmelse 
med §§ 44, 45 og 82, skal virksomheden for hver post oplyse forskelsbeløbet .

Lovbemærkninger
Forslagets §§ 89-98 indeholder en række yderligere notekrav, som virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C skal iagttage .

Virksomheder omfattet af klasse C skal for hver post under finansielle anlægsaktiver give de samme oplys-
ninger, som kræves for materielle og immaterielle anlægsaktiver i henhold til forslagets § 57 („anlægsno-
ten“) . Der er stort set tale om en videreførelse af gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 6, der imple-
menterer 4 . direktivs artikel 15, stk . 3 .

Stk . 2 viderefører det gældende oplysningskrav i gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk . 5, jf . 
gældende lovs § 18, stk . 1, hvorefter virksomheden skal forklare om de periodeafgrænsningsposter, der 
indgår som aktiver i balancen . Der er her tale om omkostninger afholdt før det år, de vedrører, f .eks . for-
udbetalt husleje, som indregnes i balancen til forbrug i efterfølgende år, jf . forslagets § 27, stk . 1 . Forkla-
ringen skal afdække indholdet i periodeafgrænsningsposterne, dvs . hvilke omkostningsarter der er tale 
om . Uvæsentlige beløb skal ikke forklares, jf . forslagets § 13, stk . 1, nr . 3 . Bestemmelsen implementerer 
4 . direktivs artikel 18 .

Ved beregning af en varebeholdnings kostpris efter de metoder, der tillades efter forslagets §§ 44, 45 og 
82, kan den beregnede værdi under visse omstændigheder, f .eks . i perioder med væsentlige prisstignin-
ger, afvige væsentligt fra varebeholdningernes genanskaffelsesværdi på balancetidspunktet . Er der tale 
om en væsentlig afvigelse, skal forskelsbeløbet oplyses, så eventuelle „hemmelige reserver“ i form af 
ikke-indregnede værdistigninger kommer til regnskabslæsers kendskab . Opgørelsen af væsentlige for-
skelsbeløb skal foretages og oplyses for hver arabertalspost under varebeholdninger . Bestemmelsen sva-
rer til nugældende lovs § 32, stk . 2, der heller ikke hidtil har omfattet små virksomheder . Oplysningen skal 
ikke gives, hvis varebeholdninger i balancen måles til genanskaffelsesværdi, jf . forslagets § 46, stk . 1 .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 40, stk . 2 .
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Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 89, stk . 1, ophæves .

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 1 og 2 .

Lovbemærkninger
Det foreslås i forslagets § 1, nr . 30, at der indsættes en ny bestemmelse om anlægsnote som § 88 i regn-
skabsklasse C i årsregnskabsloven .

Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 18, hvori det foreslås, at kravet om anlægsnote for imma-
terielle og materielle anlægsaktiver flyttes fra § 57 i regnskabsklasse B til en ny bestemmelse i § 88, som 
viderefører den nuværende § 57 med redaktionelle ændringer . Forslaget indebærer, at pligten til at udar-
bejde anlægsnote fremover kun gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og 
store virksomheder) og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børs-
noterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Endvidere foreslås det i forslagets § 1, nr. 31, at § 89, stk. 1, om anlægsnote for finansielle anlægsaktiver 
ophæves, idet bestemmelsen er dækket af formuleringen i den foreslåede nye § 88, der omfatter alle 
anlægsaktiver . Herved samles kravene til anlægsnoten af overskuelighedshensyn i én bestemmelse .
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Gældende bestemmelse
§ 90 . (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 90 . Virksomheden skal oplyse ejendomsværdien for fast ejendom ifølge den senest foretagne offentli-
ge vurdering .

Lovbemærkninger
Forslagets § 90 viderefører gældende årsregnskabslovs § 47, hvorefter mellemstore og store virksomhe-
der skal oplyses om den seneste offentlige ejendomsvurdering . Kravet omfatter ikke udenlandsk fast ejen-
dom . Ejendomsvurderingen antages at kunne give en indikation af dagsværdien af den faste ejendom, 
hvorfor oplysningen især er relevant, hvor virksomheden indregner aktivet til kostpris og foretager afskriv-
ninger på dette grundlag .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 90 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 90 skal der i noterne til årsrapporten gives oplysning om ejendomsværdien for fast 
ejendom ifølge den senest foretagne offentlige vurdering . Kravet er et rent nationalt krav .

Bestemmelsen gælder for alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virk-
somheder) . Endvidere gælder bestemmelsen for regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1, 
3 . pkt .

Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .1 .8 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at § 90 ophæves . 
Ophævelsen af § 90 har virkning for såvel regnskabsklasse C som for regnskabsklasse D .

Forslaget indebærer således, at det fremover bliver frivilligt for alle virksomheder omfattet af årsregn-
skabsloven, om de vil give denne oplysning .
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Gældende bestemmelse
§ 90 a . Virksomheden skal oplyse, hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvil-
ken værdi de er indregnet, jf . § 83 a .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 90 indsættes:

»§ 90 a . Virksomheden skal oplyse, hvilke indregnede aktiver der ikke ejes af virksomheden, og med hvil-
ken værdi de er indregnet, jf . § 83 a .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse om oplysning om indregnede aktiver, der ikke ejes af 
virksomheden (finansielle leasingaktiver m.v.), som § 90 a i regnskabsklasse C i årsregnskabsloven.

Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 14 og 26, hvori det foreslås, at kravet om indregning af 
finansielle leasingaktiver m.v. flyttes fra § 33, stk. 1, i regnskabsklasse B til en ny bestemmelse i § 83 a i 
regnskabsklasse C med redaktionelle ændringer . Forslaget indebærer, at pligten til at indregne og oplyse 
om aktiver, der ikke ejes af virksomheden, herunder finansielle leasingaktiver, fremover kun gælder for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige 
aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 . Disse virksomheder 
skal derfor som hidtil oplyse om de indregnede leasingaktiver m .v . i henhold til den nye bestemmelse i 
§ 90 a .
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Gældende bestemmelse
§ 90 b . Store virksomheder skal oplyse karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 90 a indsættes:

»§ 90 b . Store virksomheder skal oplyse karakteren og værdien af virksomhedens eventualaktiver .«

Lovbemærkninger
Det foreslås endvidere, at der indsættes en ny bestemmelse om oplysning om eventualaktiver som § 90 b 
i regnskabsklasse C i årsregnskabsloven . Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 20, hvori det 
foreslås, at kravet om oplysning om eventualaktiver flyttes fra § 61 i regnskabsklasse B til den nye bestem-
melse i § 90 b i regnskabsklasse C med redaktionelle ændringer . Forslaget indebærer, at pligten til at 
oplyse om eventualaktiver fremover kun gælder for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 . Disse virksomheder 
skal som hidtil oplyse om eventualaktiver i henhold til den nye bestemmelse i § 90 b .
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Forpligtelser

Gældende bestemmelse
§ 91 . Virksomheden skal forklare
1) periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen, jf . § 27, stk . 2, og
2) hensatte forpligtelser, jf . § 47 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 91 . Virksomheden skal forklare
1) periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen, jf . § 27, stk . 2, og
2) hensatte forpligtelser, jf . § 47 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 91 er en videreførelse af gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk . 5, nr . 2 og 3, hvor-
efter virksomheden skal forklare om henholdsvis hensatte forpligtelser (hensættelser) og periodeafgræns-
ningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen . Der henvises til forslagets § 47 vedrørende hensatte 
forpligtelser og til § 27 vedrørende periodeafgrænsningsposter . Forklaringen skal afdække forpligtelser-
nes indhold . Uvæsentlige beløb skal ikke forklares, jf . forslagets § 13, stk . 1, nr . 3 .

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 21 og artikel 42, 2 . pkt .
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Gældende bestemmelse
§ 92 . For hver post under gældsforpligtelser skal der gives oplysning om den del, der forfalder til betaling 
mere end 5 år efter balancetidspunktet .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 92 . For hver post under gældsforpligtelser skal der gives oplysning om den del, der forfalder til betaling 
mere end 5 år efter balancetidspunktet .

Lovbemærkninger
I lighed med gældende lovs § 46, stk . 1, skal der for hver gældspost i balancen gives oplysning om den del, 
der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancedagen . Det er beløbet for den del af gælden, der skal 
afdrages om mere end 5 år, der skal angives, specificeret for hver gældspost.

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 6 .
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Gældende bestemmelse
§ 93 . Har virksomheden optaget lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, skal der for hvert lån an-
gives det udestående beløb, ombytningskursen, den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele og even-
tuelle øvrige rettigheder, som er knyttet hertil . Er der optaget lån mod obligationer eller mod andre gælds-
breve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, som virksomheden de-
klarerer, eller af årets overskud, skal der for hvert lån angives det udestående beløb samt den aftalte for-
rentning .

Stk. 2. Stk . 1, 1 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse på øvrige rettigheder udstedt af virksomheden, 
som vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele i virksomheden . Oplys-
ningerne skal gives for hver rettighed .

Stk. 3. Har en kreditor tilkendegivet at ville træde tilbage til fordel for alle virksomhedens andre kredi-
torer med henblik på dækning for deres tilgodehavender i virksomheden, skal der for hver forpligtelse, som 
er omfattet af tilbagetrædelsen, oplyses det udestående beløb, tidspunktet for forfald og eventuelle sær-
lige vilkår for tilbagetrædelsen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 93 . Har virksomheden optaget lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve, skal der for hvert lån angi-
ves det udestående beløb, ombytningskursen og den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele . Er der 
optaget lån mod obligationer eller mod andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis 
er afhængig af det udbytte, som virksomheden deklarerer, eller af årets overskud, skal der for hvert lån 
angives det udestående beløb samt den aftalte forrentning .

Stk. 2 . Har en kreditor tilkendegivet at ville træde tilbage til fordel for alle virksomhedens andre kredi-
torer med henblik på dækning for deres tilgodehavender i virksomheden, skal der for hver forpligtelse, som 
er omfattet af tilbagetrædelsen, oplyses det udestående beløb, tidspunktet for forfald og eventuelle sær-
lige vilkår for tilbagetrædelsen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 93, stk . 1, viderefører gældende lovs § 45, hvorefter der skal gives en række oplysninger, hvis 
virksomheden har optaget lån mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin 
fordring til kapitalandele i virksomheden (konvertible gældsbreve) . Der skal for hvert lån gives oplysning 
om det udestående lånebeløb, dvs . størrelsen af den gæld, som kan konverteres til kapitalandele, den 
aftalte ombytningskurs samt den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele . Har en virksomhed opta-
get lån mod obligationer — eller mod andre gældsbreve med ret til rente — hvor det er aftalt, at rentens stør-
relse varierer i forhold til udbyttet eller virksomhedens overskud (udbyttegivende gældsbreve), skal der for 
hvert lån gives oplysning om det udestående lånebeløb samt den aftalte forrentning . Bestemmelsen imple-
menterer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 5 . Se i øvrigt bemærkningerne til forslagets § 31 om de omhand-
lede renter .

Lånebeløb, der vedrører konvertible henholdsvis udbyttegivende gældsbreve, skal klassificeres under den 
dertil hørende post i balancen og opdeles i henholdsvis kortog langfristede forpligtelser, jf . skema 1 og 2 i 
bilag 2, ligesom den del af forpligtelserne, der forfalder om mere end 5 år fra balancedagen, skal oplyses 
i noterne, jf . forslagets § 92 .
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Stk . 2 er ny og ikke omtalt i Regnskabsrådets rapport . Imidlertid har rådet efterfølgende tilkendegivet 
behovet for bestemmelsen . Den omhandler et oplysningskrav om såkaldt „ansvarlig lånekapital“, dvs . et 
lån, der ydes til virksomheden, men hvor kreditor frivilligt vælger at træde tilbage for andre kreditorer, 
såfremt virksomheden efterfølgende bliver nødlidende . En sådan ordning, der ofte benyttes i forbindelse 
med rekonstruktion af virksomheder, kan tilrettelægges på forskellige vilkår, så kreditor f .eks . alene træ-
der tilbage for eksisterende kreditorer eller for alle fremtidige kreditorer . Sådanne væsentlige oplysninger 
skal også angives . Bestemmelsen omfatter alene såkaldte generelle ordninger, dvs . ordninger der gælder 
for alle kreditorer . I praksis anvendes i nogle tilfælde udtrykket „ansvarlig indskudskapital“ i stedet for 
„ansvarlig lånekapital“ . Det er uhensigtsmæssigt, da der reelt er tale om fremmedkapital („forpligtelser“) .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 93, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »og den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele .« til: », den fastsatte 
frist for ombytning til kapitalandele og eventuelle øvrige rettigheder, som er knyttet hertil .«

I § 93 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Stk . 1, 1 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse på øvrige rettigheder udstedt af virksomheden, 
som vil kunne medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele i virksomheden . Oplys-
ningerne skal gives for hver rettighed .«

Stk . 2 bliver herefter stk . 3 .

Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 93, stk . 1, i årsregnskabsloven skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 
give en række oplysninger om lån, der er optaget mod udstedelse af konvertible gældsbreve . Der skal oply-
ses om det udestående beløb, dvs . størrelsen af den gæld, der kan konverteres til kapitalandele, den aftalte 
ombytningskurs og den fastsatte frist for ombytning til kapitalandele .

Hvis en virksomhed har optaget lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvor det er 
aftalt, at rentens størrelse varierer i forhold til udbyttet eller virksomhedens overskud (udbyttegivende 
gældsbreve), skal der for hvert lån gives oplysninger om udestående beløb og den aftalte forrentning . 
Bestemmelsen var en gennemførelse af artikel 43, stk . 1, nr . 5, i det dagældende 4 . selskabsdirektiv .

Det følger af artikel 17, stk . 1, litra j, i det nye regnskabsdirektiv, at virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C og D skal give oplysninger om antallet og omfanget af rettigheder, som er knyttet til præfe-
rencekapitalandele (”parts bénéficiaires”), konvertible gældsbreve, warrants, optioner eller lignende vær-
dipapirer eller rettigheder . Kravet i det nye regnskabsdirektiv viderefører artikel 43, stk . 1, nr . 5, i 4 . sel-
skabsdirektiv, idet warrants og optioner dog ikke var nævnt eksplicit i den tidligere bestemmelse . Warrants 
og optioner findes imidlertid at være omfattet af udtrykket ”lignende værdipapirer”, således at der også i 
henhold til kravet i 4 . selskabsdirektiv skulle gives oplysninger herom .

På denne baggrund foreslås det, at § 93, stk . 1, 1 . pkt ., ændres således, at der udover oplysninger om ude-
stående beløb, ombytningskurs og ombytningsfrist tillige skal gives oplysninger om øvrige rettigheder, 
som knytter sig til de af virksomheden udstedte konvertible gældsbreve og andre gældsbreve med ret til 
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rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, som virksomheden deklarerer, eller af 
årets overskud . Samtlige rettigheder, der knytter sig til de pågældende værdipapirer, skal således oplyses .

De hidtil gældende bemærkninger til § 93, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 93: Folketingstidende 
2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3325, er fortsat gældende med ovennævnte ændringer .

Endvidere foreslås det, at der indsættes en bestemmelse i § 93 som stk . 2, hvoraf det fremgår, at oplys-
ningskravet i stk . 1, 1 . pkt ., også gælder for øvrige værdipapirer og rettigheder udstedt af en virksomhed, 
hvis disse indebærer en ret til at erhverve eksisterende kapitalandele eller ret til at kræve udstedelse af nye 
kapitalandele i virksomheden .

Den foreslåede bestemmelse udvider anvendelsesområdet for oplysningskravet i stk . 1 . Den foreslåede 
udvidelse betyder, at oplysningskravet i stk . 1 vil gælde for alle værdipapirer og rettigheder, der er karak-
teriseret ved, at de giver indehaveren en ret til at erhverve eksisterende eller kræve udstedelse af nye kapi-
talandele . Sådanne værdipapirer eller rettigheder omfatter blandt andet optioner og warrants, herunder 
warrants udstedt til medarbejdere . Oplysningerne skal gives for hver rettighed .

Det gældende stk . 2 foreslås herefter videreført uændret som stk . 3 .

Det foreslås, at ændringerne til § 93 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 93 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Hensatte forpligtelser

Gældende bestemmelse
§ 93 a . For udskudt skat, jf . § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet
1) ved foregående regnskabsårs slutning,
2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,
3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og
4) på balancetidspunktet .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 93 indsættes før overskriften før § 94:

»Hensatte forpligtelser

§ 93 a . For udskudt skat, jf . § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet
1) ved foregående regnskabsårs slutning,
2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,
3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og
4) på balancetidspunktet .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 47, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 69 og 70, indeholder et krav om indreg-
ning af udskudt skat i balance og resultatopgørelse som en hensat forpligtelse . Derimod indeholder års-
regnskabsloven ikke krav om, at der i noterne skal gives oplysninger om indregnede udskudte skattefor-
pligtelser og -aktiver .

Det følger af artikel 17, stk . 1, litra f, i det nye regnskabsdirektiv, at virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C og D i noterne skal give oplysninger om hensættelser til udskudt skat, som er indregnet i 
balancen .

Noten skal i henhold til direktivet i det mindste indeholde oplysning om det udskudte skattebeløb ved regn-
skabsårets afslutning og bevægelsen i beløbet i løbet af regnskabsåret. Det er ikke i direktivet specificeret 
på hvilket niveau, oplysninger om bevægelser i hensættelsen skal gives .

Der er tale om et nyt krav for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, der foreslås indsat som 
en ny bestemmelse i § 93 a med overskriften ”Hensatte forpligtelser” .

Efter den foreslåede bestemmelse skal der gives en række oplysninger om hensættelser til udskudt skat, 
der er indregnet efter § 47, der som nævnt foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 69 og 70 . Der skal således 
oplyses om udskudt skat ved foregående regnskabsårs slutning, udskudt skat indregnet i resultatopgørel-
sen, udskudt skat indregnet direkte på egenkapitalen og udskudt skat på balancetidspunktet .

Hvis en virksomhed i regnskabsåret har indregnet udskudt skat i forbindelse med en gennemført virksom-
hedssammenslutning, og hvis den udskudte skat, som er knyttet til virksomhedssammenslutningen, har 
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en væsentlig effekt på størrelsen af de samlede hensatte forpligtelser, bør virksomheden af hensyn til 
regnskabsbrugerne underopdele årets bevægelser i den udskudte skat .

Oplysningerne om udskudt skat skal gives, uanset om virksomheden har en udskudt skatteforpligtelse eller 
et skatteaktiv .

De oplysninger, der kræves efter den foreslåede bestemmelse, er alene oplysninger, der vedrører omfan-
get af den udskudte skat .

Efter den gældende § 91, nr . 2, i årsregnskabsloven, skal virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D tillige forklare hensatte forpligtelser, herunder udskudt skat .

De oplysninger, der skal gives efter § 91, nr . 2, og den foreslåede § 93 a, kan gives samlet .

Det foreslås som nævnt ovenfor, at den nye § 93 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 93 a 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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Eventualforpligtelser m .v .

Gældende bestemmelse
§ 94 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den angive omfanget af pantsæt-
ningerne og de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi, specificeret for de enkelte poster .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 94 . Har virksomheden stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver, skal den angive omfanget af pantsæt-
ningerne og de pantsatte aktivers regnskabsmæssige værdi, specificeret for de enkelte poster .

Lovbemærkninger
Forslagets § 94 er en videreførelse af gældende lovs § 46, stk . 2, hvorefter det skal oplyses, hvis virksom-
heden har stillet pant eller anden sikkerhed i aktiverne . Den regnskabsmæssige værdi af hver enkelt pant-
sat aktiv skal oplyses, tillige med omfanget af virksomhedens pantsætninger og andre sikkerhedsstillelser, 
specificeret for hver enkelt post. For omtale af eventualforpligtelser henvises til forslagets § 64.

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 6 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
Overskriften til § 94 affattes således:

»Eventualforpligtelser m .v .«

Lovbemærkninger
Da virksomheder i regnskabsklasse C fremover skal give oplysninger om både fordele og risici i forbindelse 
med de arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, foreslås det i forslagets § 1, nr . 24, at overskrif-
ten til § 94 ændres fra »Eventualforpligtelser« til »Eventualforpligtelser m .v .«
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Gældende bestemmelse
§ 94 a . Virksomheden skal oplyse om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, herunder anven-
delse af virksomheder eller aktiviteter til et specielt økonomisk, juridisk, skatteeller regnskabsmæssigt for-
mål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling .

Stk. 2. Oplysningerne efter stk . 1 skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med 
arrangementerne . Virksomheden skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med arrange-
menterne, og den finansielle indvirkning heraf .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 100 af 3 . juni 2008
Efter § 94 indsættes før overskriften »Resultatopgørelsen«:

§ 94 a . Virksomheden skal oplyse om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, herunder anven-
delse af virksomheder eller aktiviteter til et specielt økonomisk, juridisk, skatteeller regnskabsmæssigt for-
mål, hvis oplysning herom er nødvendig for bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling .

Stk. 2 . Oplysningerne efter stk . 1 skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med 
arrangementerne . Store virksomheder skal tillige oplyse om de risici og fordele, der er forbundet med arran-
gementerne, og den finansielle indvirkning heraf .«

Lovbemærkninger
De gældende bestemmelser i §§ 64, 90 b og 94 indeholder krav om oplysning om eventualforpligtelser og 
-aktiver .

Den foreslåede nye § 94 a om oplysning om arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, skal ses som 
et supplement hertil .

Den foreslåede bestemmelse er således en opsamlingsbestemmelse, som har til formål at sikre, at virk-
somhederne ikke kan undlade at oplyse om risici og fordele ved at konstruere et arrangement, hvor 
væsentlige aktiver og forpligtelser ikke indregnes i balancen .

Bestemmelsen stiller krav om, virksomheden skal oplyse om de finansielle arrangementer, som ikke er ind-
regnet i balancen . Oplysningerne skal omfatte karakteren af og det forretningsmæssige formål med arran-
gementerne . Oplysningerne skal dog kun gives, hvis de er nødvendige for bedømmelsen af virksomhedens 
finansielle stilling.

Store virksomheder skal tillige oplyse om sådanne arrangementers finansielle indvirkning på virksomhe-
den . Herunder skal det oplyses om de risici og fordele, der opstår i forbindelse med sådanne arrangemen-
ter, hvis oplysningerne er nødvendig for at bedømme virksomhedens finansielle stilling.

Bestemmelsen implementerer 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 7 a . De forskellige krav til mellemstore og 
store virksomheder fremgår af direktivets bestemmelser .

Direktivets bestemmelse har baggrund i de amerikanske erhvervsskandaler med Enron m.fl. i perioden 
efter årtusindeskiftet . Ved afdækningen af disse skandaler blev det konstateret, at enkelte virksomheder 
anvender særlige virksomheder, som bl .a . er oprettet med det formål at undgå indregning af disse virk-
somheders aktiver og især gældsforpligtelser i balancen .
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Disse særlige virksomheder benævnes Special Purpose Entities — SPE . Den regnskabsmæssige behandling 
af SPE’er er internationalt reguleret i et fortolkningsbidrag til IFRS . Fortolkningsbidraget er benævnt 
SIC 12 .

Ifølge SIC 12 etableres en SPE typisk for at opfylde et snævert og veldefineret formål (eksempelvis indgå-
else af en leasingkontrakt, udførelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter eller securitisation af finansielle 
aktiver) . En sådan særlig virksomhed kan være enten et selskab, en fond, et interessentskab eller en 
ikke-registreret enhed . SPE’er etableres ofte med juridiske bestemmelser, som lægger strenge og under-
tiden varige begrænsninger på ledelsens beføjelser til at træffe beslutninger vedrørende SPE’ens aktivite-
ter. Ofte specificerer disse bestemmelser, at betingelserne for SPE’ens løbende aktiviteter som udgangs-
punkt ikke kan ændres (dvs ., at de så at sige ifølge SIC 12 drives på »autopilot«) .

Virksomheden, på hvis vegne SPE’en er etableret, overfører jævnligt aktiver til SPE’en og opnår brugsret 
til de aktiver, som besiddes af SPE’en, eller leverer tjenesteydelser til SPE’en, mens andre (»kapitalindsky-
dere«) kan yde finansiering af SPE’en. Den virksomhed, på hvis vegne SPE’en er etableret, og som indgår 
transaktioner med en SPE, kan i realiteten have bestemmende indflydelse på SPE’en.

En økonomisk interesse i en SPE kan f .eks . være i form af et gældseller egenkapitalinstrument, en ret til 
andel af overskud, en ret til en andel af enhedens nettoaktiver eller en leasingkontrakt . Nogle økonomiske 
interesser kan blot sikre virksomheden et fast eller angivet afkast, mens andre kan give virksomheden ret 
eller adgang til andre fremtidige økonomiske fordele fra SPE’ens aktiviteter. I de fleste tilfælde bibeholder 
stifteren eller den virksomhed, på hvis vegne SPE’en er etableret, en væsentlig økonomisk interesse i 
SPE’ens aktiviteter, selv hvor denne kun besidder en lille del eller intet af SPE’ens egenkapital .

Årsregnskabsloven kræver i § 114 konsolidering af virksomheder, som er underlagt den regnskabsaflæg-
gende virksomheds bestemmende indflydelse, og som opfylder definitionen på en dattervirksomhed efter 
årsregnskabslovens Bilag 1, B .

Hvis SPE’en opfylder definitionen på en dattervirksomhed, vil den således blive omfattet af konsoliderings-
pligten og derfor blive konsolideret i balancen i koncernregnskabet .

Nogle SPE’er omfattes dog ikke af definitionen på en dattervirksomhed. Dette er SPE’er, hvor virksomhe-
den reelt har bestemmende indflydelse, men ikke har ejerandele. Disse SPE’er skal ikke konsolideres i kon-
cernregnskabet . Det er dog ofte nødvendigt for regnskabsbrugerne at have kendskab til virksomhedens 
anvendelse af SPE’er og de risici og fordele, dette medfører .

Den foreslåede bestemmelse sikrer således, at virksomhederne ikke kan aftale konstruktioner i form af 
SPE’er, som har stor betydning for vurderingen af den finansielle stilling, uden at dette skal oplyses til regn-
skabsbrugerne .

Bestemmelsen er ikke begrænset til specielle former for SPE’er eller arrangementer . Bestemmelsen byg-
ger på den principbaserede tilgang og kan således ikke omgås ved selv meget sindrige konstruktioner . Det 
er også uden betydning, hvor og hvordan et arrangement etableres . Oplysningskravene gælder både for 
en virksomheds danske arrangementer og for arrangementer, som gennemføres via selskabskonstruktio-
ner i såkaldte skattely, og uanset strukturen herfor .
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Bestemmelsen omfatter primært anvendelsen af SPE’er som defineret i SIC 12, men er ikke begrænset 
hertil . Som eksempler på ikke-balanceførte arrangementer nævnes blandt andet i betragtningerne til 
direktivet hæftelse på grundlag af factoring, kombinerede salgsog tilbagekøbskontrakter, konsignationsla-
gerarrangementer, securitisation gennem særskilte selskaber og ikke-inkorporerede enheder og operati-
onelle leasingarrangementer . Disse arrangementer kan gennemføres gennem et SPE eller gennem aftaler .

Flere af de eksempler, som er nævnt i betragtningerne til direktivet, vil ikke være relevante i Danmark . 
Årsagen til dette er, at årsregnskabsloven kræver indregning i balancen i flere tilfælde end direktivet, hvil-
ket skyldes, at loven i stor udstrækning også er baseret på IFRS . For eksempel vil det næppe forekomme, 
at virksomheder indgår salgsog tilbagekøbsaftaler, der ikke medfører indregning i balancen . På samme 
måde vil overdragelse af debitorer, hvor virksomheden fortsat har kreditrisikoen, ikke medføre, at debito-
rerne skal fjernes fra balancen .

Direktivets eksempler kan således anvendes som inspiration, men skal læses i lyset af årsregnskabslovens 
almindelige bestemmelser .

Direktivet indeholder således ikke en klar afgrænsning af de pågældende arrangementer, ligesom f .eks . 
salgsog tilbagekøbskontrakter ofte vil være indregnet i forvejen . Kommissionen har udtalt, at bestemmel-
sen ligesom resten af direktivet baserer sig på princippet om et retvisende billede i årsregnskabsloven . 
Anvendelsen af denne principbaserede metode imødegår og gør det vanskeligt at omgå reglerne om gen-
nemsigtighed . Bestemmelsens brede formulering sikrer, at også fremtidige, endnu ukendte typer af arran-
gementer, vil kunne blive omfattet .

Det er også klart, at der er en række sædvanlige forretningsmæssige aftaler, der — som hovedregel — ikke 
berøres af det nye oplysningskrav, selv om arrangementerne ikke er indregnet i balancen . Dette omfatter 
almindelige aftaler om varekøb, anvendelse af underleverandører, indgåelse af samarbejdsaftaler med 
andre virksomheder, aftaler om anskaffelse af materielle og immaterielle aktiver m .v . Oplysninger om 
denne type aftaler vil ofte ikke være nødvendige for at kunne vurdere virksomhedens finansielle stilling.

I de tilfælde, hvor oplysningerne om disse aftaler er nødvendige for at kunne vurdere virksomhedens finan-
sielle stilling, skal de dog naturligvis medtages i årsregnskabet . Det er således op til virksomhedens ledelse 
at vurdere konkret, hvornår der skal medtages oplysninger, og hvilke oplysninger der skal gives .

Lovforslaget angiver som direktivet ikke nærmere, hvilke oplysninger der skal anføres efter § 94 a, eller 
hvordan disse mere præcist skal gives . Behovet for oplysninger skal således vurderes konkret i forhold til 
hvert enkelt arrangement .

Direktivet kræver kun, at oplysningerne skal gives, hvis der er tale om væsentlige oplysninger . Denne 
betingelse er ikke medtaget i forslaget, idet en sådan betingelse allerede er dækket af årsregnskabslovens 
§ 13, stk . 1, nr . 3, der som grundlæggende forudsætning kræver, at alle relevante forhold skal indgå i års-
rapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed) .
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Direktivets princip, at der skal gives et retvisende billede af virksomhedens og eventuel koncernens akti-
ver og passiver, finansielle stilling samt resultatet, findes i den gældende årsregnskabslovs generalklausul 
i § 11, stk . 1 . Denne bestemmelse er suppleret med en bestemmelse i § 11, stk . 2, om, at der skal gives 
yderligere oplysninger i årsrapporten, hvis anvendelse af bestemmelserne i loven ikke er tilstrækkelige til 
at give et retvisende billede . De eventuelle yderligere oplysninger efter stk . 2 er med til at sikre, at årsrap-
porten giver et retvisende billede .

Hvis det har været nødvendigt for at give et retvisende billede af en virksomheds finansielle stilling, har der 
i kraft af § 11, stk . 2, hele tiden været krav om, at virksomhederne skal oplyse om arrangementer, som ikke 
er indregnet i balancen . På samme måde vil også små virksomheder fremover skulle give disse oplysnin-
ger, hvis det er nødvendigt for at opfylde kravene i § 11, stk . 2 . Dette forventes dog kun at forekomme 
yderst sjældent .

På samme måde skal mellemstore og store virksomheder give flere oplysninger, end hvad der bliver direkte 
krævet efter den foreslåede § 94 a, når disse oplysninger er nødvendige for, at årsregnskabet giver et ret-
visende billede .

Endvidere er der i den gældende årsregnskabslovs § 99, stk . 1, nr . 8, krav om, at virksomheden i ledelses-
beretningen skal beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhe-
dens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af.

Den foreslåede nye bestemmelse må derfor ses som en uddybning af og et supplement til de gældende 
bestemmelser i lovens § 11, stk . 2, og § 99, stk . 1, nr . 8 .

Den foreslåede § 94 a omfatter kun de arrangementer, som ikke er indregnet i balancen, dvs . hverken de 
i den gældende lov definerede gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser eller aktiver.

Endvidere omfatter forslaget ikke virksomhedens eventualforpligtelser, der fortsat for alle virksomheder 
skal oplyses samlet, og eventualaktiver, der fortsat skal oplyses for store virksomheder, jf . de gældende 
bestemmelser i §§ 64, 90 b og 94 .

Den foreslåede § 94 a er således alene en opsamlingsbestemmelse, som omfatter de forhold, der ikke skal 
oplyses efter andre bestemmelser .

Bestemmelsen omhandler arrangementer, som ikke er indregnet i balancen . Her skal balancen forstås 
bredt . Hvis virksomheden således udarbejder koncernregnskab, hvor arrangementet indgår i balancen, 
skal der ikke i tillæg gives oplysninger om arrangementet i årsregnskabet . Dette vil typisk være tilfældet, 
hvor et arrangement gennemføres i en dattervirksomhed, som er fuldt konsolideret i koncernregnskabet .

Den foreslåede § 94 a vil tillige komme til at gælde for virksomheder, som udarbejder årsregnskab efter de 
internationale regnskabsstandarder IFRS . IFRS kræver dog konsolidering af SPE’er efter SIC 12, hvorfor 
det må forventes, at oplysningskravene i § 94 a vil få en begrænset betydning for de virksomheder, som 
anvender IFRS, og som udarbejder koncernregnskab .

IFRS bekendtgørelsen vil blive ændret, så det fremgår, at § 94 a også gælder for virksomheder, som udar-
bejder årsregnskab efter IFRS .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 94 a, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »Store virksomheder« til: »Virksomheden« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 94 a stiller krav om, at virksomheden skal give en række oplysninger om arrange-
menter, som ikke er indregnet i balancen .

Efter stk . 2, 1 . pkt ., skal der gives oplysninger om karakteren af og det forretningsmæssige formål med 
arrangementerne .

Endvidere skal der efter stk . 2, 2 . pkt ., oplyses om de risici og fordele, der er forbundet med arrangemen-
terne, og den finansielle indvirkning heraf. Sidstnævnte krav omfatter dog alene store virksomheder. Det 
vil sige, at mellemstore virksomheder er undtaget fra dette krav efter den gældende bestemmelse .

I henhold til det nye regnskabsdirektivs artikel 17, stk . 1, litra p, kan denne undtagelse for mellemstore virk-
somheder ikke opretholdes .

Det foreslås derfor, at stk . 2, 2 . pkt ., ændres således, at også mellemstore virksomheder skal oplyse om 
de risici og fordele, der er forbundet med arrangementerne, og den finansielle indvirkning heraf.

De hidtil gældende bemærkninger til § 94 a, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til § 94 a, stk . 2: Folketings-
tidende 2007-08, A, L 100 som fremsat, side 3598-3601, vil fortsat være gældende med ovennævnte 
ændring .
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Gældende bestemmelse
§ 94 b . Oplysningerne om eventualforpligtelser, jf . § 64, stk . 1, skal gives særskilt for kautions- og garan-
tiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Stk. 2. For leasingaftaler, der oplyses i overensstemmelse med § 64, stk . 1, skal forpligtelserne i hen-
hold til aftalerne oplyses særskilt, medmindre forpligtelserne er indregnet i balancen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 94 a indsættes før overskriften før § 95:

»§ 94 b . Oplysningerne om eventualforpligtelser, jf . § 64, stk . 1, skal gives særskilt for kautions- og garan-
tiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke er indregnet i balancen .

Stk. 2 . For leasingaftaler, der oplyses i overensstemmelse med § 64, stk . 1, skal forpligtelserne i hen-
hold til aftalerne oplyses særskilt, medmindre forpligtelserne er indregnet i balancen .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 89, foreslås en ny affattelse af § 64, der bl .a . indebærer, at det gældende krav i § 64 
om, at eventualforpligtelser skal opdeles på en række specificerede kategorier, ophæves for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B .

I forlængelse heraf foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 94 b, hvor-
efter kravet om, at eventualforpligtelser skal opdeles på en række specificerede kategorier, fortsat skal 
gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D. Eventualforpligtelser er defineret i bilag 1, C, 
nr . 8, der bliver nr . 10, som følge af forslagets § 1, nr . 180 .

Efter det foreslåede stk . 1 stilles der konkret krav om, at oplysningerne om eventualforpligtelser, jf . § 64, 
stk . 1, skal oplyses særskilt for kautions- og garantiforpligtelser samt andre eventualforpligtelser, som ikke 
er indregnet i balancen .

Efter det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra d, skal pensionsforpligtelser, som ikke er indregnet 
i balancen, oplyses særskilt . Da pensionsforpligtelser ifølge årsregnskabsloven altid skal indregnes i balan-
cen, foreslås det, at kravet om særskilt oplysning om pensionsforpligtelser ikke medtages i den foreslåede 
§ 94 b .

Efter det foreslåede stk . 2 stilles der krav om, at for leasingaftaler, der oplyses i overensstemmelse med 
§ 64, stk . 1, skal forpligtelserne i henhold til aftalerne oplyses særskilt, medmindre forpligtelserne er ind-
regnet i balancen .

I henhold til den foreslåede § 94 b, stk . 2, fremgår lejeforpligtelser ikke af opregningen, idet forpligtelser 
i henhold til lejekontrakter anses for at være omfattet af leasingforpligtelser .

Som nævnt ovenfor foreslås det, at den nye § 94 b skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C og D .
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Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 94 b 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 64, jf . specielle bemærkninger til § 64: Folketingstidende 2000-01, 
A, L 138 som fremsat, side 3312-3313, vil også være gældende for den nye § 94 b med de ændringer, der 
følger af ovenstående .
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Resultatopgørelsen

Gældende bestemmelse
§ 95 . Virksomheden skal redegøre for indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regnskabs-
mæssigt skøn, jf . § 52 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 95 . Virksomheden skal forklare
1) ekstraordinære indtægter og omkostninger, jf . § 30, og
2) indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 95 viderefører reglerne i gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk . 5, nr . 4 og 5, hvor-
efter indtægter og omkostninger, der hidrører fra rettelse af fejl i indregning og måling i tidligere regn-
skabsperioder, samt ekstraordinære indtægter og omkostninger skal omtales og forklares, hvis der er tale 
om væsentlige beløb .

Rettes (grundlæggende) fejl ved primopostering på egenkapitalen, er der ifølge definitionerne tale om ind-
tægter henholdsvis omkostninger, der dog ikke indregnes i resultatopgørelsen . Disse omfattes af oplys-
ningskravet tillige med øvrige indtægter og omkostninger, der hidrører fra rettelse af fejl .

Der henvises til forslagets § 52 vedrørende regnskabsmæssige skøn og behandling af fejl og til forslagets 
§ 30 vedrørende ekstraordinære poster .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 95 affattes således:

»§ 95 . Virksomheden skal redegøre for indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regn-
skabsmæssigt skøn, jf . § 52 .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 95 i årsregnskabsloven skal virksomheden i en note redegøre for ekstraordinære 
indtægter og omkostninger, jf . § 30, og indtægter og omkostninger, der hidrører fra ændring af regnskabs-
mæssigt skøn, jf . § 52 .

Det foreslås, at § 95 affattes på ny, og at kravet om forklaring af ekstraordinære indtægter og omkostnin-
ger i den gældende § 95, nr . 1, ikke videreføres i den nye affattelse af § 95 .

Herved vil oplysningskravet blive begrænset til en forklaring af indtægter og omkostninger, der hidrører 
fra ændring i regnskabsmæssigt skøn, jf . § 52 .

Forslaget er en konsekvens af, at kravet om særskilt klassifikation af ”ekstraordinære indtægter” og ”eks-
traordinære omkostninger” foreslås ophævet .
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Følgende er eksempler på regnskabsmæssige skøn:
• Størrelsen af forventede tab på tilgodehavender
• Størrelsen af nettorealisationsværdien for varebeholdninger
• Forventet brugstid og dermed afskrivningsperiode for immaterielle og materielle anlægsaktiver
• Afskrivningsmetode
• Størrelsen af omkostninger til garantireklamationer på solgte varer
• Størrelsen af en pensionsforpligtelse

Et eksempel på en ændring af regnskabsmæssigt skøn, som kan medføre, at der skal gives oplysninger 
herom, er en ændring i forventede tab på tilgodehavender . Forventningen kan ændres i såvel positiv som 
negativ retning, og det har ingen betydning for oplysningskravet, om ændringen medfører en indtægt eller 
en omkostning .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 95 skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 95 for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 95 erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 95 a . Virksomheden skal oplyse om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens 
overskud eller dækning af underskud . Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egen-
kapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf . bilag 2, skema 1 eller 2 .

Stk. 2. Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette oplyses . Er der 
foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette ligeledes oplyses .

Stk. 3. Afgivelsen af oplysningerne efter stk . 1 og 2 fritager virksomheden for at give de i § 31 kræve-
de oplysninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 95 indsættes:

»§ 95 a . Virksomheden skal oplyse om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens 
overskud eller dækning af underskud . Ledelsens forslag til udbytte skal fremgå som en særlig post i egen-
kapitalen under »Overført overskud eller underskud«, jf . bilag 2, skema 1 eller 2 .

Stk. 2 . Er der foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret, skal dette oplyses . Er der 
foretaget udlodning af ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb, skal dette ligeledes oplyses .

Stk. 3 . Afgivelsen af oplysningerne efter stk . 1 og 2 fritager virksomheden for at give de i § 31 kræve-
de oplysninger .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 31 skal ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud 
eller dækning af underskud placeres i tilknytning til resultatopgørelsen .

I forslagets § 1, nr . 43, foreslås det, at § 31 affattes på ny, idet kravet om, at ledelsens forslag til beslut-
ning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud placeres i tilknytning til resul-
tatopgørelsen, opretholdes i den nye affattelse af § 31 .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 95 a i årsregnskabsloven .

Den nye § 95 a, stk . 1, gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 17, stk . 1, litra o, hvorefter der som 
noget nyt stilles krav om, at mellemstore og store virksomheder i en note skal give oplysning om ledelsens 
forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab .

Forslag til udbytte er ikke omfattet af definitionen på forpligtelser i bilag 1, C, nr. 6, der bliver nr. 8, som 
følge af forslagets § 1, nr . 180, idet beslutningen om at udlodde udbytte ikke er truffet ved regnskabsårets 
slutning .

Samtidig fastslås det i den nye § 95 a, stk . 2 — som det også er tilfældet i den foreslåede § 31, stk . 2, at 
udlodning af ekstraordinært udbytte i regnskabsåret og i perioden efter regnskabsårets udløb skal oply-
ses særskilt . Præsentationen af ekstraordinært udbytte i årsregnskabet er ikke på nuværende tidspunkt 
direkte reguleret i årsregnskabsloven . I praksis har forholdet derfor givet anledning til tvivlsspørgsmål, 
som afklares med den foreslåede ændring .
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Selskabsloven giver mulighed for at udlodde ekstraordinært udbytte i perioden mellem balancedagen og 
datoen for generalforsamlingen . Det medfører, at der kan være situationer, hvor de frie reserver på balan-
cedagen, som de fremgår af årsrapporten, ikke kan udloddes fuldt ud på generalforsamlingen . Det vil være 
tilfældet, hvis der i perioden mellem balancedagen og datoen for generalforsamlingen allerede er udlod-
det en del af de frie reserver som ekstraordinært udbytte . Hvis den ekstraordinære udlodning således ikke 
fremgår af årsrapporten, vil der være risiko for, at det på generalforsamlingen besluttes at foretage en 
udlodning, som overstiger de frie reserver .

Efter den foreslåede § 95 a, stk . 2, skal der derfor gives oplysning om ekstraordinære udbytter, som er 
udloddet i regnskabsåret og i perioden fra balancedagen og frem til godkendelsen af årsrapporten på den 
ordinære generalforsamling . Uanset at det ikke direkte fremgår af bestemmelsen i det nye regnskabsdi-
rektivs artikel 9, stk . 6, at der skal gives oplysning om disse udbytter, er oplysningen en forudsætning for, 
at generalforsamlingen på et oplyst grundlag kan tage stilling til ledelsens forslag til beslutning om anven-
delse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud . Det er derfor præciseret, at der også skal 
gives oplysning om udlodninger foretaget efter regnskabsårets udløb .

Afgivelsen af noteoplysningerne efter den nye § 95 a, stk . 1 og 2, fritager virksomheden for at give de i 
§ 31 krævede oplysninger, jf . den nye § 95 a, stk . 3 . Fritagelsen for at give disse oplysninger har baggrund 
i det nye regnskabsdirektivs artikel 9, stk . 2, hvorefter medlemslandene kan tillade eller kræve en tilpas-
ning af opstillingen af balance og resultatopgørelse, således at fordeling af overskud eller dækning af tab 
fremgår heraf .

Det foreslås, at den nye § 95 a skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D . Således 
som den gældende § 78, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 95 a blive omfattet af de bestemmelser i loven, 
som gælder for regnskabsklasse C . Der er derfor ikke behov for at ændre denne bestemmelse som følge 
af forslaget .

Således som den gældende § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 95 a ikke blive omfattet af de bestem-
melser i loven, som gælder for regnskabsklasse D . Der er derfor behov for at ændre § 102, stk . 1 .



442 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Gældende bestemmelse
§ 96 . Store virksomheder skal oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske mar-
keder, hvis disse henholdsvis aktiviteter og markeder afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrette-
læggelsen af salget af varer og tjenesteydelser . Ved fordelingen skal der tages hensyn til den måde, hvor-
på salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens primære drift, er tilrettelagt . Angivel-
serne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden . Udeladelsen skal begrundes . § 11, 
stk . 2, finder ikke anvendelse på oplysninger, der er udeladt efter 3 . pkt .

Stk. 2. En stor virksomhed skal angive det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksom-
hed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder . Oplysningen 
skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser . For de i 1 . pkt . omhandlede be-
løb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår .

Stk. 3. En virksomhed kan undlade at give oplysningerne efter stk . 2, hvis virksomhedens regnskab ved 
fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, og kon-
cernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 96 . En stor virksomhed skal vise opdelingen på aktiviteter og geografiske markeder af hovedaktiviteter-
nes ordinære resultat før finansielle indtægter og omkostninger . § 65, stk . 1, finder tilsvarende anvendel-
se .

Stk. 2 . En stor virksomhed skal angive det samlede honorar for regnskabsåret til den revisionsvirksom-
hed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder . Endvidere skal 
angives, hvor stor en del af honoraret der vedrører andre ydelser end revision . For de i 1 . pkt . omhandle-
de beløb skal angives de tilsvarende beløb for det foregående regnskabsår .

Lovbemærkninger
Forslagets § 96 viderefører gældende årsregnskabslovs § 51 a, stk . 1, hvorefter der skal gives oplysning 
om det samlede honorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisi-
onsvirksomhedens dattervirksomheder . Det skal endvidere oplyses, hvor stor en del af honoraret, der 
angår andre ydelser end revision . Det kræves ikke oplyst, hvorledes de andre ydelser sammensætter sig, 
men der er her typisk tale om forskellige former for rådgivning og regnskabsmæssig assistance . Oplys-
ningskravet skal ses i lyset af den megen debat, der har været omkring revisors uafhængighed, herunder 
revisors dobbeltrolle som virksomhedens rådgiver og kontrollant (samfundets tillidsrepræsentant) . På 
denne baggrund er det væsentligt at opretholde den grad af offentlighed om revisionshonorarets størrelse 
og fordeling, som oplysningskravet indebærer .

Oplysningen om revisionshonoraret skal omfatte honoraret for revision af moderselskabets årsregnskab 
og også det af moderselskabets aflagte koncernregnskab. Tilsvarende gælder for andre ydelser end revi-
sion .

Som noget nyt kræver forslagets stk . 2 sammenligningstal for oplysningen om revisorhonorar . Samtidig 
kræver § 126, stk . 1, nr . 8, at oplysningen herom i koncernregnskabet omfatter det samlede honorar for 
revision af moderselskabets årsregnskab, koncernregnskabet og — som noget nyt — også honoraret for 
revision dattervirksomhederne . Disse to nyskabelser har til formål at forbedre kvaliteten af oplysningen .
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Oplysningskravet om omkostninger til revision er en særlig dansk regel, som ikke genfindes i direktiverne.

Lovbemærkninger til ændringsforlag
Det foreslås i lovforslagets § 96 som et nyt stk . 1 at indføre krav til store virksomheder om oplysning af 
det ordinære resultat (før finansielle poster) af virksomhedens hovedaktiviteter. Oplysningerne skal gives 
opdelt på aktiviteter og geografiske områder. Med hensyn til principperne herfor henvises til lovforslagets 
§ 65, stk. 1, og til IAS 14, der nærmere definerer og forklarer begreberne aktiviteter og geografiske mar-
keder i denne sammenhæng .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 96, stk . 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Virksomheden skal angive nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografiske seg-
menter, hvis forretningssegmenterne, henholdsvis de geografiske segmenter, afviger indbyrdes. Ved for-
delingen skal der tages hensyn til den måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virk-
somhedens ordinære drift, er tilrettelagt . Angivelserne kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for 
virksomheden, herunder hvis betingelserne i § 32, stk . 1, er opfyldt . Udeladelsen skal begrundes . § 11, 
stk. 2, finder ikke anvendelse på oplysninger, der er udeladt efter 3. pkt.«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 96, stk . 1, skal store virksomheder give segment-
oplysninger om visse poster i resultatopgørelsen . Der skal således gives oplysning om opdelingen på aktivi-
teter og geografiske markeder af hovedaktiviteternes ordinære resultat før finansielle indtægter og omkost-
ninger, hvis disse aktiviteter og markeder afviger indbyrdes . Bestemmelsen gælder tillige for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber) via henvisningsreg-
len i § 102, stk . 1 .

Det foreslås, at den gældende bestemmelse i § 96, stk . 1, sammen med bestemmelsen i § 88 (forslagets 
§ 1, nr. 28), flyttes med ændringer fra regnskabsklasse C til regnskabsklasse D  i en ny bestemmelse  i 
§ 106 a (forslagets § 1, nr. 37). Om baggrunden for at flytte de pågældende bestemmelser fra regn-
skabsklasse C til regnskabsklasse D kan der henvises til bemærkningerne til § 1, nr . 28 .

Endvidere foreslås det som en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr. 20, om at flytte den nuvæ-
rende bestemmelse i § 65 fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C, at bestemmelsen indsættes med 
sproglige tilpasninger i en ny affattelse af § 96, stk . 1 . Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslo-
vens § 65 skal virksomheden give oplysning om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og geografi-
ske markeder — segmentoplysninger — hvis disse aktiviteter og markeder afviger indbyrdes . Oplysningerne 
kan dog undlades, hvis oplysningerne kan volde betydelig skade for virksomheden . Bestemmelsen foreslås 
indsat i § 96, stk . 1, med uændret indhold, idet bestemmelsen dog sprogligt er tilpasset den danske over-
sættelse af de internationale regnskabsstandardarder (IAS) .

Flytningen af § 65 til § 96, stk . 1, medfører ingen ændring i retstilstanden for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C, da disse virksomheder hidtil har været omfattet af § 65 via henvisningsreglen i § 78, 



444 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

stk . 1 . Bestemmelsen vil som hidtil tillige være gældende for regnskabsklasse D via henvisningsreglen i 
§ 102, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 96, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »Virksomheden« til: »Store virksomheder«, og i 3 . pkt . udgår », herunder 
hvis betingelserne i § 32, stk . 1, er opfyldt« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 96, stk . 1, skal mellemstore og store virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C oplyse om nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografiske segmen-
ter, hvis forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes.

Angivelserne herom kan dog udelades, hvis dette er begrundet i særlige konkurrencemæssige hensyn, jf . 
henvisningen til den gældende bestemmelse i § 32, stk . 1 .

Efter den foreslåede ændring af § 32, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 13, kan virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B og mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C fremover undlade at oplyse om 
nettoomsætningen, selv om der ikke foreligger særlige konkurrencemæssige hensyn .

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C har derimod som hidtil pligt til at oplyse nettoomsæt-
ningen, jf . den gældende bestemmelse i § 81 .

Store virksomheder skal dog som hidtil kunne anvende undtagelsen i § 96, stk . 1, som er omtalt ovenfor . 
Det er derfor nødvendigt at ændre § 96, stk . 1, således, at store virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C fortsat kan undlade at oplyse om nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter og geografiske 
segmenter, hvis oplysningerne kan volde betydelig skade for virksomheden . På tilsvarende måde er det 
nødvendigt at ændre formuleringen i regnskabsskemaerne i bilag 2, så store virksomheder fortsat kan 
anvende denne undtagelse .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 96, stk . 2, 2 . pkt . affattes således:

»Oplysningen skal specificeres i honorar for lovpligtig revision af årsregnskabet, honorar for andre erklæ-
ringsopgaver med sikkerhed, honorar for skatterådgivning og honorar for andre ydelser .«

I § 96 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . En virksomhed kan undlade at give oplysningerne efter stk . 2, hvis virksomhedens regnskab 
ved fuld konsolidering indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed, og 
koncernregnskabet er udarbejdet af en modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-
land« .
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 96, stk. 2, udvider kravet om specifikation af honorar til revisor i den gæl-
dende bestemmelse .

Bestemmelsen gælder for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1, 3 . pkt .

Efter den gældende bestemmelse skal store virksomheder oplyse om det totale honorar for regnskabsåret 
til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og til revisionsvirksomhedens dattervirk-
somheder . Det skal også oplyses, hvor stor en andel der vedrører andre ydelser end revision .

Den foreslåede ændring af § 96, stk . 2, har baggrund i artikel 43-45 i 4 . direktiv . De nævnte artikler blev 
indsat i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoli-
derede regnskaber (2006/43/EF) af 17 . maj 2006 (artikel 49) .

Direktivet kræver således nu, at store virksomheder skal oplyse om det samlede honorar til den general-
forsamlingsvalgte revisionsvirksomhed samt specificere beløbet  i honorar vedrørende henholdsvis  lov-
pligtig revision, opgaver der medfører afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, skatterådgivning 
samt honorarer for andre ydelser .

Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .2 .3 i almindelige bemærkninger, foreslås det, at det nye direktivkrav 
vedrørende oplysning om honorar til revisor implementeres således i årsregnskabsloven, at det alene 
omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D .

Efter forslaget skal der foretages en specifikation af det samlede honorar på fire kategorier: lovpligtig revi-
sion, andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning samt restgruppen (andre ydelser) .

Begrebet »lovpligtig revision« dækker over revision af årsog koncernregnskaber, men omfatter ikke særlige 
erklæringer, som skal afgives til offentlige myndigheder . Disse erklæringer er derimod omfattet af begrebet 
»andre erklæringer med sikkerhed« . Det honorar, der skal henføres til lovpligtig revision af årsog koncern-
regnskabet, dækker alle de ydelser, revisor har leveret med henblik på at kunne give en revisionspåtegning 
på årsog koncernregnskabet, herunder også honorar vedrørende den løbende revision og udarbejdelse af 
revisionsprotokol m .v .

Begrebet »andre erklæringer med sikkerhed« er ikke tidligere benyttet i årsregnskabsloven . Der henvises 
til bemærkningerne til § 1 i forslag til ny revisorlov — forslag til lov om godkendte revisorer og revisions-
virksomheder m .v . — hvor begrebet er forklaret .

Forslaget ændrer ikke ved, at det alene er honorar til den eller de revisionsvirksomheder, der udfører den 
lovpligtige revision, og til disses eventuelle dattervirksomheder, der er omfattet . Bestemmelsen omfatter 
også fortsat alene store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D .

Der foreslås endvidere — i overensstemmelse med direktivets artikel 43 — indsat et nyt stk . 3, hvorefter 
virksomheden kan undlade at give oplysning om honorar til revisor i sit eget årsregnskab, hvis virksomhe-
den indgår i et koncernregnskab, hvor oplysningen gives for koncernen som helhed . Koncernregnskabet 
skal dog være aflagt af en modervirksomhed, der hører under lovgivningen i et EU/EØS-land. Koncern-
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regnskabet kan være aflagt enten efter reglerne i 7. direktiv eller efter IFRS i medfør af IFRS-forordningen. 
Det er dog en væsentlig betingelse for at undlade at give oplysningen, at oplysningerne gives i modervirk-
somhedens koncernregnskab for koncernen som et hele .

Undtagelsen omfatter alene store virksomheder i regnskabsklasse C . Virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D kan således ikke benytte undtagelsen . Som en konsekvens heraf foreslås det, at henvis-
ningsreglen i § 102, stk . 1, ændres således, at det fremgår, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
D ikke kan anvende undtagelsesmuligheden i § 96, stk . 3 (forslagets § 1, nr . 27) .

Bestemmelsen  i  §  96,  stk.  2,  finder  tilsvarende  anvendelse  på  koncernregnskabet  via  henvisningen  i 
§ 126, stk . 1, nr . 9, til § 96, stk . 2 . På koncernniveau omfatter honoraret — som efter den gældende 
bestemmelse — honoraret til de revisionsvirksomheder, der reviderer såvel modervirksomhedens årsregn-
skab, koncernregnskabet, som de enkelte dattervirksomheders årsregnskaber . Honoraret omfatter des-
uden honorar til de pågældende revisionsvirksomheders eventuelle dattervirksomheder .

Honoraret til de revisionsvirksomheder, som alene reviderer et eller flere af koncernens dattervirksomhe-
der, skal oplyses, hvis deres arbejde ligger til grund for koncernrevisorens erklæring på koncernregnska-
bet .

Bestemmelsen omfatter honorar til den enkelte revisionsvirksomhed og ikke til netværk af revisorer . Det 
vil dog normalt være mest hensigtsmæssigt, at oplysningerne i regnskabet gives samlet for et helt net-
værk . I større koncernen er der strikte taget et stort antal revisionsvirksomheder, som reviderer de for-
skellige koncernvirksomheder, uanset at de indgår i det samme netværk . Det er dog næppe hensigtsmæs-
sigt eller i regnskabsbrugernes interesse, at regnskabet fyldes op med en specifikation af honoraret til revi-
sor for hver enkelt dattervirksomhed .

Undtagelsen i det nye stk . 3 gælder derimod ikke for koncernregnskabet, da direktivet ikke giver mulighed 
herfor. En stor underkoncern, der selv aflægger koncernregnskab, skal således give oplysningen om hono-
rar til revisor heri, selvom den indgår i et »højereliggende« koncernregnskab .

Kravet om, at oplysningen også skal gives i koncernregnskabet, gennemfører kravet i artikel 34 i 7 . direk-
tiv, der blev indsat i forbindelse med gennemførelsen af direktivet om lovpligtig revision af årsregnskaber 
og konsoliderede regnskaber (2006/43/EF) af 17 . maj 2006 (artikel 49) .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 96, stk . 1, 1 . pkt ., affattes således:

»Store virksomheder skal oplyse nettoomsætningens fordeling på aktiviteter samt på geografiske marke-
der, hvis disse aktiviteter henholdsvis markeder afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrettelæggel-
sen af salget af varer og tjenesteydelser .«

Lovbemærkninger
De gældende bestemmelser i årsregnskabslovens § 96, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., angiver, at store virksomhe-
der skal oplyse nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter samt geografiske segmenter, hvis 
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forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes. Der skal ved fordelin-
gen tages hensyn til den måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens 
ordinære drift, er tilrettelagt .

Det foreslås, at § 96, stk . 1, 1 . pkt ., ændres således, at store virksomheder i stedet skal angive nettoom-
sætningens fordeling på aktiviteter samt på geografiske markeder, hvis disse aktiviteter henholdsvis mar-
keder afviger betydeligt indbyrdes, med hensyntagen til tilrettelæggelsen af salget af varer og tjeneste-
ydelser .

Med ændringen bringes bestemmelsen i overensstemmelse med artikel 18, stk . 1, litra a, i det nye regn-
skabsdirektiv .

Bestemmelsen hindrer ikke virksomhederne i at udarbejde segmentoplysningerne i overensstemmelse 
med kravene i den internationale regnskabsstandard IFRS 8, således at den interne ledelsesrapportering 
kan danne grundlag for de segmentoplysninger, der skal rapporteres i henhold til årsregnskabsloven .

Forslaget ændrer ikke ved, at virksomhederne i henhold til den såkaldte skadesklausul i den gældende 
§ 96, stk . 1, 3 . pkt ., har mulighed for at udelade oplysningerne, hvis de kan volde betydelig skade for virk-
somheden . Det skal angives nærmere i noterne i årsrapporten, at oplysningerne er udeladt, ligesom det 
skal angives, hvorfor det er virksomhedens vurdering, at oplysningerne vil volde betydelig skade .

Ledelsen skal loyalt tage stilling til, om der foreligger særlige konkurrencehensyn . Det er en forudsætning, 
at ledelsen faktisk behandler spørgsmålet og ikke blot anvender skadesklausulen uden nærmere vurde-
ring . Vurderingen skal dokumenteres . Alle medlemmer af ledelsen har naturligvis ret til at blive gjort 
bekendt med de oplysninger, som udeholdes efter skadesklausulen, og skal hver især vurdere, om betin-
gelserne for at anvende skadesklausulen er opfyldt .

Revisor skal forholde sig kritisk til ledelsens skøn om anvendelse af skadesklausuler, herunder til behovet 
for at undlade at specificere fordelingen af omsætningen. Revisor kan derfor ikke blindt støtte sig til ledel-
sens opfattelse, men må drage sin egen konklusion . Revisor skal med henblik på sine undersøgelser af, 
hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovens krav, påse, at virksomhedens henvisning 
til konkurrencemæssige forhold forekommer rimelig .

Muligheden for at undlade oplysningerne, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden, følger af 
det nye regnskabsdirektivs artikel 18, stk . 2 .

Årsregnskabslovens § 11, stk . 2, hvorefter der skal gives yderligere oplysninger end krævet efter lovens 
bestemmelser, hvis det er nødvendigt for at give et retvisende billede, finder ikke anvendelse på de oplys-
ninger, som er udeladt i henhold til § 96, stk . 1, 3 . pkt .

Det foreslås, at ændringen til § 96, stk . 1, skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 96, stk . 1, for 
regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .
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De hidtil gældende bemærkninger til § 96, stk . 1, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 96, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »ordinære« til: »primære« .

Lovbemærkninger
Efter § 96, stk . 1, 1 . pkt ., skal store virksomheder angive nettoomsætningens fordeling på aktiviteter samt 
geografiske markeder, hvis sådanne aktiviteter - henholdsvis markeder - med hensyntagen til tilrettelæg-
gelsen af salget af varer og tjenesteydelser afviger betydeligt indbyrdes . Efter § 96, stk . 1, 2 . pkt ., skal der 
ved fordelingen tages hensyn til den måde, hvorpå salget af de varer og tjenesteydelser, der indgår i virk-
somhedens ordinære drift, er tilrettelagt .

Ved ændringen af årsregnskabsloven i 2015, jf . lov nr . 738 af 1 . juni 2015, blev den dagældende § 30 
ophævet, og der var herefter ikke længere krav om eller mulighed for at klassificere visse poster som eks-
traordinære. Alle  indtægter og omkostninger er  således pr.  definition ordinære. Det giver derfor  ikke 
begrebsmæssigt mening fortsat at anvende betegnelsen »virksomhedens ordinære drift« .

I forbindelse med ophævelsen af § 30 ved lovændringen i 2015 burde der være foretaget en konse-
kvensændring af § 96, stk . 1, 2 . pkt .

Det foreslås på denne baggrund at ændre § 96, stk . 1, 2 . pkt ., så det fremgår, at det er salget af de varer 
og tjenesteydelser, der indgår i virksomhedens primære drift, der skal tages hensyn til ved fordelingen af 
nettoomsætningen .
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Nærtstående parter m .v .

Gældende bestemmelse
§ 97 . Virksomheden skal særskilt angive den samlede sikkerhedsstillelse, jf . § 94, for eventuelle datter-
virksomheder og den samlede sikkerhedsstillelse for eventuelle andre tilknyttede virksomheder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 97 . Virksomheden skal særskilt angive den samlede sikkerhedsstillelse, jf . § 94, for eventuelle datter-
virksomheder og den samlede sikkerhedsstillelse for eventuelle andre tilknyttede virksomheder .

Lovbemærkninger
Forslagets § 97 viderefører gældende lovs § 46, stk . 2, 2 . pkt ., om virksomhedens sikkerhedsstillelser for 
tilknyttede virksomheders forpligtelser . Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med forslagets § 94, der 
kræver oplysninger om virksomhedens pantsætninger og øvrige sikkerhedsstillelser for virksomhedens 
egne forpligtelser . Forslaget kræver beløbsmæssig oplysning om den samlede sikkerhedsstillelse, som 
virksomheden har påtaget sig for dattervirksomheders forpligtelser overfor tredjemand . Der skal tilsva-
rende gives oplysning om virksomhedens samlede sikkerhedsstillelse for de forpligtelser, som øvrige virk-
somheder inden for koncernen har påtaget sig .
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Gældende bestemmelse
§ 97 a . Virksomheden skal oplyse navn på, hjemsted og retsform for hver kapitalinteresse, dattervirksom-
hed og associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er 
interessent eller komplementar .

Stk . 2 . Virksomheden skal endvidere for hver kapitalinteresse, dattervirksomhed og associeret virk-
somhed oplyse,
1) hvor stor en andel virksomheden ejer, og
2) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport .

Stk . 3 . Oplysningerne i stk . 2, nr . 2, kan undlades, hvis
1) den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport,
2) den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsolidering 

i virksomhedens koncernregnskab eller
3) virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende kapitalinteresse, dattervirksomhed eller 

associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi .
Stk . 4 . Oplysningerne i stk . 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv el-

ler de i stk . 1 omhandlede virksomheder . Anvendelse af 1 . pkt . skal oplyses .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 97 indsættes:

»§ 97 a . Virksomheden skal oplyse navn, hjemsted og retsform for hver dattervirksomhed, associeret 
virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller 
komplementar .

Stk. 2 . Virksomheden skal endvidere for hver dattervirksomhed og associeret virksomhed oplyse,
1) hvor stor en andel virksomheden ejer og
2) størrelsen af egenkapital og resultat ifølge den senest godkendte årsrapport .

Stk. 3 . Oplysningerne i stk . 2, nr . 2, kan undlades, hvis den pågældende dattervirksomhed eller asso-
cierede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport og virksomheden ejer mindre end 50 
pct . af egenkapitalen .

Stk. 4 . Oplysningerne i stk . 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv 
eller de i stk . 1 omhandlede virksomheder . Anvendelse af 1 . pkt . skal oplyses .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes to nye bestemmelser i årsregnskabsloven som §§ 97 a og 97 b .

Den foreslåede nye § 97 a viderefører den hidtil gældende § 72, idet § 72 samtidig foreslås ophævet i for-
slagets § 1, nr . 93 . Undtagelsesmulighederne i den gældende § 72, stk . 3, nr . 2 og 3, foreslås dog ikke vide-
reført .

Baggrunden for at flytte bestemmelsen fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C er, at det nye regn-
skabsdirektiv ikke tillader, at de pågældende oplysningskrav opretholdes for små virksomheder, som 
omtalt i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 93 .
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Den nye § 97 a viderefører den gældende § 72, således at virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og 
D ifølge den foreslåede § 97 a, stk . 1, fortsat skal oplyse navn, hjemsted og retsform for hver dattervirk-
somhed, associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilken virksomheden 
er interessent eller komplementar . Det skal i den forbindelse bemærkes, at en fælles ledet virksomhed ikke 
kan være en dattervirksomhed, da det netop forudsættes, at virksomheden ledes i fællesskab med andre, 
således at ingen af virksomhedsdeltagerne har bestemmende indflydelse over den fælles ledede virksom-
hed . Den fælles ledede virksomhed kan derimod efter omstændighederne være en associeret virksomhed, 
jf . lovens Bilag 1, B, nr . 5, som ændret ved forslagets § 1, nr . 179 .

Det skal endvidere ifølge den foreslåede § 97 a, stk . 2, oplyses for hver dattereller associeret virksomhed, 
hvor stor en andel virksomheden ejer, resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport og egenkapita-
lens størrelse .

Ifølge den foreslåede § 97 a, stk . 3, kan oplysningerne om egenkapitalen og resultatets størrelse i det fore-
slåede stk . 2, nr . 2, udelades, hvis den pågældende dattervirksomhed eller associerede virksomhed ikke 
er forpligtet til at offentliggøre sin årsrapport, og virksomheden ejer mindre end 50 pct . af egenkapitalen . 
Dette er en videreførelse af undtagelsesmuligheden i den gældende § 72, stk . 3, nr . 1 .

Undtagelserne i den gældende § 72, stk . 3, nr . 2 og 3, foreslås ikke videreført, idet det nye regnskabsdi-
rektiv i artikel 17, stk . 1, litra g, ikke giver mulighed for at fritage virksomhederne for at give oplysningerne 
i disse tilfælde .

Oplysningerne i det foreslåede stk . 1 om navn, hjemsted og retsform for hver af dattervirksomhederne 
m.v. kan udelades i de filfælde, der er nævnt i den foreslåede § 97 a, stk. 4. Det foreslåede stk. 4 viderefø-
rer den gældende § 72, stk . 4 .

§ 97 a gælder som nævnt for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D, jf . lovens § 102, stk . 1 .

Forslaget gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 17, stk . 1, litra g .

De hidtil gældende bemærkninger til § 72, jf . de specielle bemærkninger til § 72: Folketingstidende 2000-
01, A, L 138 som fremsat, side 3316-3317, vil være gældende for den foreslåede § 97 a med ovenstående 
ændringer .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 97 a, stk . 1 og 2, og § 97 a, stk . 3, nr . 3, indsættes før »dattervirksomhed«: »kapitalinteresse,« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 76 og 77, om definition af »kapi-
talinteresser« . Der henvises til bemærkningerne hertil .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 97 a, stk . 3, nr . 1, affattes således:

»1) den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport,«

Lovbemærkninger
Efter § 97 a, stk . 2, skal en virksomhed omfattet af regnskabsklasse C oplyse om virksomhedens ejeran-
del samt størrelsen af egenkapital og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport for hver datter-
virksomhed og associeret virksomhed . Oplysningskravet gælder også for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D, jf . § 102, stk . 3 .

Ifølge § 97 a, stk . 3, nr . 1, som affattet ved § 2, nr . 2, i lov nr . 1547 af 13 . december 2016, kan en virksom-
hed dog undlade at give oplysningerne i stk . 2, nr . 2, dvs . oplysninger om egenkapitalen og resultatet i dat-
tervirksomheder og associerede virksomheder, såfremt de pågældende dattervirksomheder eller associe-
rede virksomheder ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport, og virksomheden ejer mindre end 50 
pct . af egenkapitalen heri .

Nyaffattelsen af § 97 a, stk . 3, nr . 1, i 2016 var en implementering af regnskabsdirektivets artikel 17, stk . 1, 
litra g, hvoraf det fremgår, at angivelse af egenkapitalen og af resultatet kan udelades, såfremt den pågæl-
dende virksomhed ikke offentliggør sin balance, og virksomheden ikke er kontrolleret af virksomheden .

Det foreslås at § 97 a, stk . 3, nr . 1, affattes således, at undtagelsesbestemmelsen omhandler kapitalinte-
resser og associerede virksomheder . Baggrunden for den foreslåede affattelse er dels indførslen af aktiv-
gruppen kapitalinteresser, jf . lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, dels en utilsigtet uoverensstemmelse mellem 
det gældende § 97 a, stk . 3, nr . 1, og regnskabsdirektivet, for så vidt angår dattervirksomheder, som pr . 
definition er kontrolleret af (moder)virksomheden. Med forslaget omfattes dattervirksomheder derfor ikke 
af undtagelsesbestemmelsen .

Den foreslåede affattelse af § 97 a, stk . 3, nr . 1, medfører endvidere, at oplysninger efter stk . 2, nr . 2, dvs . 
oplysninger om størrelsen af egenkapitalen og resultatet, kan udelades, hvis den pågældende kapitalinte-
resse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport . Med den foreslåede affattelse bliver 
det afgørende for, om kapitalinteressen eller den associerede virksomhed kan anvende undtagelsen, såle-
des ikke om kapitalinteressen eller den associerede virksomhed er forpligtet til at offentliggøre en årsrap-
port, men om der faktisk offentliggøres en årsrapport .

En kapitalinteresse eller en associeret virksomhed kan være en virksomhed, som enten ikke har pligt til at 
udarbejde en årsrapport eller en virksomhed som - på trods af en pligt hertil - ikke udarbejder en årsrap-
port. Da en virksomhed pr. definition ikke har bestemmende indflydelse over en kapitalinteresse eller en 
associeret virksomhed, bør en virksomhed ikke pålægges at fremskaffe og give oplysninger om egenkapi-
talen og resultatet i kapitalinteresser eller associerede virksomheder, som ikke har offentliggjort en års-
rapport, hvoraf oplysningerne fremgår .
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Gældende bestemmelse
§ 97 b . Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncer-
nregnskab for den største henholdsvis mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksom-
hed . Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnska-
ber kan rekvireres .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 97 indsættes:

»§ 97 b . Virksomheden skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksomheder, der udarbejder koncer-
nregnskab for den største henholdsvis mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksom-
hed . Det skal endvidere oplyses, hvor de pågældende udenlandske modervirksomheders koncernregnska-
ber kan rekvireres .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes to nye bestemmelser i årsregnskabsloven som §§ 97 a og 97 b .

Den foreslåede nye § 97 b viderefører den hidtil gældende § 71 i årsregnskabsloven .

Forslaget er en konsekvens af den foreslåede nye affattelse af § 71 i forslagets § 1, nr . 92, som indebæ-
rer, at nogle af de gældende oplysningskrav udgår af § 71, da det nye regnskabsdirektiv ikke tillader, at 
medlemsstaterne stiller krav om, at små virksomheder skal oplyse navn og hjemsted for de modervirksom-
heder, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori virksomheden indgår som datter-
virksomhed . Det skal desuden oplyses, hvor de pågældende modervirksomheders koncernregnskaber kan 
rekvireres . Samtidig følger det af direktivet, at alle de gældende oplysningskrav i § 71 fortsat skal gælde 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D . Dette er nærmere uddybet i bemærkningerne til for-
slagets § 1, nr . 92 .

På denne baggrund viderefører den foreslåede § 97 b materielt de gældende bestemmelser i § 71 for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 97 b 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 71 vil også være gældende for den nye § 97 b, jf . specielle bemærk-
ninger til § 71: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3316, med ovenstående ændrin-
ger .
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Gældende bestemmelse
§ 98 . Virksomheden skal give oplysninger efter § 77 for kapitalandele i virksomheden, der besiddes af 
dattervirksomhederne til eje eller sikkerhed, eller som er erhvervet eller afhændet af dattervirksomheder-
ne i regnskabsåret .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 98 . Virksomheden skal give oplysninger efter § 76 for kapitalandele i virksomheden, der besiddes af 
dattervirksomhederne til eje eller sikkerhed, eller som er erhvervet eller afhændet af dattervirksomheder-
ne i regnskabsåret .

Lovbemærkninger
Forslagets § 98 viderefører gældende årsregnskabslovs § 52, stk . 3, og skal ses i sammenhæng med for-
slagets § 76, der omhandler oplysninger om selskabers egne aktier eller anparter . Forslaget kræver oplys-
ninger om aktier og anparter i det rapporterende selskab, der besiddes af dette selskabs dattervirksomhe-
der — såkaldt cross-holding . Der er således ikke tale om selskabets egne aktier eller anparter, men om dat-
tervirksomhedernes besiddelse af aktier eller anparter i moderselskabet, der på koncernniveau svarer til 
egne aktier eller anparter, og dermed på koncernniveau reelt svarer til en skjult kapitalnedsættelse . I aktie-
selskabslovens § 48 omfatter restriktionerne også datterselskabers besiddelse af aktier i moderselskabet .

Forslaget kræver, at der i modervirksomhedens årsrapport gives samme oplysninger, som hvis der havde 
været tale om egne aktier eller anparter . Der henvises til forslagets § 76 for en nærmere beskrivelse af de 
krævede oplysninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 98 ændres »§ 76« til: »§ 77« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 98 om oplysning om kapitalandele, der besiddes af virksomheden selv, indeholder en hen-
visning til den gældende bestemmelse i § 76 .

Det foreslås, at § 98 ændres således, at henvisningen ændres til § 77, således som § 77 er affattet i for-
slagets § 1, nr . 98 .

Den foreslåede ændring af § 98 er en konsekvens af, at den gældende § 76 foreslås ophævet i forslagets 
§ 1, nr . 97, idet de hidtidige krav i § 76 foreslås indsat i den nye affattelse af § 77 i forslagets § 1, nr . 98 .
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Gældende bestemmelse
§ 98 a . Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkost-
ninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen .

§ 98 b . Virksomheden skal angive det samlede vederlag m .v . for regnskabsåret til nuværende og forhen-
værende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der ikke er 
udpeget et ledelsesorgan, for ejerne . Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtelser til at yde 
pension til de nævnte . Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det 
oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet om-
fatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf .

Stk. 2. De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives .
Stk. 3. Hvis oplysninger efter stk . 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelses-

kategori, kan beløbene i stedet
1) angives samlet for to kategorier eller
2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m .v ., pension eller særligt incitamentsprogram .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Efter § 98 indsættes:

»§ 98 a . Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkost-
ninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen . De tilsvarende oplysninger og 
beløb for det foregående regnskabsår skal angives .

§ 98 b . Virksomheden skal angive det samlede vederlag m .v . for regnskabsåret til nuværende og forhen-
værende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt, hvor der ikke er 
udpeget et ledelsesorgan, for ejerne . Desuden skal virksomheden angive de samlede forpligtelser til at yde 
pension til de nævnte . Er der fastsat særlige incitamentsprogrammer for medlemmer af ledelsen, skal det 
oplyses, hvilken kategori af ledelsesmedlemmer programmet gælder for, hvilke ydelser programmet omfat-
ter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf .
Stk . 2 . De tilsvarende oplysninger og beløb for det foregående regnskabsår skal angives .
Stk . 3 . Hvis oplysninger efter stk . 1 vil føre til, at der vises beløb for et enkelt medlem af en ledelseskate-

gori, kan beløbene i stedet
1) angives samlet for to kategorier eller
2) udelades, hvis kun én kategori modtager vederlag m .v ., pension eller særligt incitamentsprogram .«

Lovbemærkninger
De foreslåede nye bestemmelser i § 98 a og § 98 b er en konsekvens af ændringerne i § 1, nr . 21 og 22, 
hvorefter bestemmelserne i henholdsvis § 68, 2. pkt., samt § 69 flyttes fra regnskabsklasse B (små virk-
somheder) til regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) .

§ 68, 2. pkt., vedrørende specifikation af personaleomkostninger m.v. flyttes således med redaktionelle 
ændringer til den nye bestemmelse i § 98 a, 1 . pkt . Desuden videreføres bestemmelsen i § 68, 3 . pkt ., 
hvorefter der skal gives tilsvarende oplysninger for det foregående regnskabsår, i den nye bestemmelse i 
§ 98 a, 2 . pkt .
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Endvidere flyttes den gældende bestemmelse om ledelsesvederlag i § 69 uændret til § 98 b.

Flytningen af bestemmelserne medfører ingen ændringer i retstilstanden for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C, da disse virksomheder hidtil har været omfattet af de pågældende bestemmelser via 
henvisningsreglen i § 78, stk . 1 . Endvidere vil bestemmelserne som hidtil tillige være gældende for regn-
skabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, 
stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 98 a affattes således:

»§ 98 a . Virksomheden skal angive det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret .
Stk. 2 . Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkost-

ninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen .
Stk. 3 . De tilsvarende oplysninger og beløb, jf . stk . 1 og 2, for det foregående regnskabsår skal angi-

ves .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 98 a er en konsekvens af forslagets § 1, nr. 20, der flytter kravet om, at virk-
somheden skal oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede, fra regnskabsklasse B til C .

Det foreslås således, at den nuværende § 68 flyttes med redaktionelle ændringer til en ny bestemmelse i 
§ 98 a, stk. 1. Det nuværende stk. 1 i § 98 a flyttes med redaktionelle ændringer til stk. 2 og 3.

Bestemmelsen gælder herefter for alle virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store 
virksomheder) og regnskabsklasse D via henvisningsreglen i § 102, stk . 1, 3 . pkt . Der er således ingen 
ændring i retstilstanden for disse virksomheder .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 98 a affattes således:

»§ 98 a . Virksomhedens personaleomkostninger skal specificeres i lønninger, pensioner og andre omkost-
ninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 98 a, stk . 1, i årsregnskabsloven skal der i noterne til årsregnskabet gives oplysning 
om det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret . Bestemmelsen gælder i dag for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C og D .

Ifølge den gældende § 98 a, stk. 2, skal virksomhedens personaleomkostninger specificeres i lønninger, 
pensioner og andre omkostninger til social sikring, medmindre dette fremgår af resultatopgørelsen .
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Efter den gældende § 98 a, stk . 3, skal tilsvarende oplysninger og beløb, som nævnt i stk . 1 og 2, for det 
foregående regnskabsår angives .

Det foreslås, at § 98 a affattes på ny .

Det foreslås således, at de gældende bestemmelser i stk . 1 og 3 udgår af § 98 a, og at det gældende stk . 2 
videreføres som § 98 a .

Baggrunden for, at det gældende stk . 1 ikke videreføres, er, at der indsættes en tilsvarende bestemmelse 
i årsregnskabsloven som § 68 i forslagets § 1, nr . 91 . Efter den foreslåede § 68 skal virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse B, C og D således i noterne oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede . Kra-
vet følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 16, stk . 1, litra h, hvorefter alle virksomheder, som er 
omfattet af direktivet, i noterne skal oplyse om det gennemsnitlige antal medarbejdere i regnskabsåret .

De hidtil gældende bemærkninger til § 98 a, stk . 2, erstattes af ovenstående .

Det gældende stk . 3 foreslås ikke videreført, da de pågældende oplysninger vedrørende det foregående 
regnskabsår ikke vurderes at være af væsentlig betydning for regnskabsbrugerne .
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Gældende bestemmelse
§ 98 c . Har der fundet transaktioner sted mellem virksomheden og dens nærtstående parter, jf . stk . 2, 
skal virksomheden oplyse om arten af forholdet mellem virksomheden og de nærtstående parter og give 
de oplysninger om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets 
mulige påvirkning af årsregnskabet . Oplysningerne skal som minimum omfatte
1) transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse,
2) den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for disse,
3) årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og
4) den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender .

Stk. 2. Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale regn-
skabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt efter-
følgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte 
forordning .

Stk. 3. De i stk . 1 nævnte oplysninger kan undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem virksom-
heden og en eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder .

Stk. 4. Oplysninger om individuelle transaktioner efter stk . 1 kan grupperes efter deres karakter, med-
mindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nærtstående 
parter for virksomhedens finansielle stilling .

Stk. 5. Ud over de i stk . 1, 1 . pkt ., nævnte oplysninger skal virksomheden oplyse om de nærtstående 
parter, som har bestemmende indflydelse på virksomheden . Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for 
virksomheders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse .

Stk. 6. Stk . 1 og 3-5 finder ikke anvendelse på fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fon-
de .

Stk. 7. Oplysningerne efter stk . 1 kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført 
på normale markedsvilkår . Anvendelse af 1 . pkt . skal oplyses .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
Efter § 98 b indsættes:

»§ 98 c . Virksomheden skal beskrive de transaktioner, den har foretaget med nærtstående parter, jf . 
bilag 1, A, nr . 4, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter . Dette gælder dog ikke 
for en dattervirksomhed, hvis
1) dattervirksomhedens regnskab ved fuld konsolidering, ved pro rata-konsolidering eller ved indregning 

til regnskabsmæssig indre værdi indgår i et koncernregnskab, der er aflagt af modervirksomheden eller 
af en af dennes modervirksomheder i stedet,

2) den modervirksomhed, der aflægger det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab, har hjemsted her i lan-
det eller henhører under lovgivningen i et andet EU-land eller i et EØS-land,

3) det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab er udarbejdet efter reglerne i denne lov eller, hvis den moder-
virksomhed, der aflægger koncernregnskabet, er udenlandsk, efter reglerne i Rådets direktiv 83/349/
EØF med senere ændringer og det er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler og

4) den modervirksomhed, der aflægger det i nr . 1 omhandlede koncernregnskab, direkte eller indirekte 
besidder alle kapitalandelene i dattervirksomheden .
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Stk. 2 . De i stk . 1, 1 . pkt ., omhandlede oplysninger kan undlades i en modervirksomheds årsregnskab, 
hvis oplysningerne vedrører modervirksomhedens transaktioner med fuldt konsoliderede dattervirksom-
heder eller med virksomheder, der er konsoliderede pro rata efter reglerne i § 124 .

Stk. 3 . Ud over de i stk . 1, 1 . pkt ., nævnte oplysninger skal virksomheden oplyse om de nærtstående 
parter, som har bestemmende indflydelse på virksomheden . Oplysningerne skal omfatte navn, bopæl, for 
virksomheders vedkommende hjemsted, og grundlaget for den bestemmende indflydelse .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse om oplysning om transaktioner med nærtstående par-
ter som § 98 c i regnskabsklasse C i årsregnskabsloven .

Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 21, hvori det foreslås, at bestemmelserne om transaktio-
ner med nærtstående parter i § 70, stk. 1, 3 og 4, flyttes fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C med 
redaktionelle ændringer .

Forslaget indebærer, at pligten til at give sådanne oplysninger fremover kun gælder for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store

Forslaget er en konsekvens af forslagets § 1, virksomheder) og for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, 
stk . 1 .

Bestemmelsen i § 70, stk . 2, der fritager virksomheder omfattet af regnskabsklasse B for at give oplysnin-
ger om ledelsesvederlag, overføres derimod ikke til regnskabsklasse C . Efter den gældende bestemmelse 
i årsregnskabslovens § 98 b har virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og regnskabsklasse D pligt 
til at oplyse om ledelsesvederlag m .v . Det foreslås, at der ikke foretages ændringer i disse oplysningskrav, 
som i vid udstrækning er baseret på krav i 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 12, og stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 98 c, stk . 1 og 2 , ophæves, og i stedet indsættes:

»Virksomheden skal oplyse om transaktioner med nærtstående parter, jf . stk . 2, hvis transaktionerne ikke 
er indgået på normale markedsvilkår . Oplysningerne skal omfatte beløbet for sådanne transaktioner, 
karakteren af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktionerne, som er nød-
vendige for at forstå virksomhedens finansielle stilling.

Stk. 2 . Nærtstående parter defineres i overensstemmelse med definitionen i den internationale regn-
skabsstandard IAS 24, således som denne er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, samt efter-
følgende ændringer i definitionen, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den nævnte 
forordning .

Stk. 3 . De i stk . 1 nævnte oplysninger kan undlades, hvis transaktionerne er indgået imellem virksom-
heden og en eller flere af virksomhedens helejede dattervirksomheder .
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Stk. 4 . Oplysninger om individuelle transaktioner efter stk . 1 kan grupperes efter deres karakter, med-
mindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktioner med nærtstående 
parter for virksomhedens finansielle stilling .«

Stk . 3 bliver herefter stk . 5 .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 98 c, stk . 1, skal en virksomhed beskrive transaktioner med nærtstå-
ende parter, herunder grundlaget for forbindelsen med de pågældende parter . En virksomhed kan dog 
ifølge 2 . pkt . og det gældende stk . 2 undlade at beskrive transaktioner med nærtstående parter, hvis de 
deri anførte betingelser herfor er opfyldt .

Med nærtstående parter menes typisk personer eller virksomheder, som har mulighed for at gennem-
tvinge beslutninger i virksomheden (bestemmende indflydelse), eller som har indflydelse på de driftsmæs-
sige eller finansielle beslutninger (betydelig indflydelse). Den nuværende definition af begrebet »nærtstå-
ende parter« fremgår af lovens bilag 1, A, nr . 4 .

Ved ændringsdirektiv 2006/46/EF af 14 . juni 2006 blev der imidlertid indsat en bestemmelse om oplys-
ninger om transaktioner med nærtstående parter i artikel 43, stk . 1, nr . 7 b, i 4 . direktiv . Indtil da har 4 . 
direktiv alene stillet krav om, at virksomhederne skulle give visse oplysninger om transaktioner med til-
knyttede virksomheder .

Efter den nye direktivbestemmelse skal virksomheden oplyse om væsentlige transaktioner med nærtstå-
ende parter, som ikke er indgået på normale markedsvilkår. Begrebet »nærtstående parter« skal define-
res i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 24, oplysninger om nærtstående 
parter, som er vedtaget af Kommissionen .

Efter direktivet skal oplysninger om transaktioner med nærtstående parter — i modsætning til IAS 24 — dog 
kun gives, hvis de er væsentlige og ikke er indgået på normale markedsvilkår . Ifølge IAS 24 skal der ikke 
skelnes imellem, hvorvidt oplysningerne er indgået på normale markedsvilkår eller ej, idet væsentlige 
transaktioner med nærtstående parter altid skal oplyses .

Det foreslås, at § 98 c ændres således, at kravene til oplysninger om nærtstående parter svarer til kravene 
i artikel 43, stk . 1, nr . 7 b, i 4 . direktiv .

Som nævnt i afsnit 3 .1 .4 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at de nye bestemmelser i § 98 c 
skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D. Virksomheder, som aflægger årsrapport 
efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, skal dog som hidtil følge bestemmelserne deri vedrø-
rende oplysning om transaktioner med nærtstående parter . De foreslåede ændringer til § 98 c medfører 
således ikke yderligere oplysningsforpligtelser for de virksomheder, som udarbejder årsregnskab efter 
IFRS .

Efter den foreslåede bestemmelse i § 98 c, stk . 1, skal en virksomhed således alene give oplysninger om 
transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne ikke er indgået på normale markedsvilkår . De 
oplysninger, som virksomheden skal give, er den beløbsmæssige størrelse af transaktionerne, karakteren 
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af forholdet til den nærtstående part og andre oplysninger om transaktionerne, som er nødvendige for at 
forstå virksomhedens finansielle stilling.

Det følger af det almindelige væsentlighedsbegreb i § 13, stk . 1, nr . 3, at en virksomhed ikke skal give 
oplysninger om transaktioner med nærtstående parter, hvis transaktionerne er uvæsentlige .

I virksomhedens vurdering af, hvorvidt transaktionerne med nærtstående parter er indgået på normale 
markedsvilkår, kan der hentes inspiration i SKAT’s regler for transfer pricing dokumentation .

Forslaget indebærer, at virksomhederne ikke længere behøver at oplyse om transaktioner med nærtstå-
ende parter, der er indgået på normale markedsvilkår . Har virksomheden indgået væsentlige usædvanlige 
transaktioner med nærtstående parter på normale markedsvilkår, vil § 99, stk . 1, nr . 3 og 4, om oplysnin-
ger i ledelsesberetningen dog finde anvendelse, hvis der er tale om usædvanlige forhold, der kan have 
påvirket årsregnskabet .

Det følger af den foreslåede bestemmelse i § 98 c, stk . 1, at en virksomhed ikke skal give oplysninger om 
transaktioner med ledelsen, som er indgået på normale markedsvilkår . Tilsvarende vil der ikke skulle gives 
oplysninger om uvæsentlige transaktioner med ledelsen efter § 98 c . Virksomheden vil dog efter § 98 a 
skulle give oplysninger om det samlede vederlag til ledelsen . Da vederlag m .v . skal forstås bredt, kan virk-
somheden derfor ikke undlade at give oplysninger om transaktioner med ledelsen, som ikke er på markeds-
mæssige vilkår, med henvisning til, at de er uvæsentlige i forhold til virksomhedens resultat, balance og 
finansielle stilling, idet disse oplysninger skal gives efter § 98 a. I § 98 a skelnes der dog ikke — ligesom i 
§ 98 c — imellem, om vederlag m .v . til ledelsen er på normale markedsvilkår, eller ej .

Den foreslåede bestemmelse i § 98 c, stk. 2, fastslår, at begrebet »nærtstående parter« skal defineres i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende definition heraf i de internationale regnskabsstandar-
der, nu IAS 24, som er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i forordningen om 
anvendelse af internationale regnskabsstandarder .

Dette betyder, at når IASB vedtager en ændring til IAS 24, eller en ny standard om nærtstående parter, og 
denne godkendes af Kommissionen, skal virksomhederne anvende den ændrede IAS 24 . Ændringernes 
ikrafttræden fremgår af den forordning, hvorved Kommissionen godkender dem .

IASB arbejder i øjeblikket på ændringer til IAS 24 . Ændringerne har været i høring og det forventes, at de 
kan vedtages i første kvartal 2008 . Kommissionen vil formentlig i løbet af 2008 tage stilling til, om disse 
ændringer skal godkendes .

Den nye bestemmelse i § 98 c, stk. 2, svarer til bestemmelsen i artikel 43, stk. 1, nr. 7 b, vedrørende defi-
nitionen af nærtstående parter og opfylder således direktivets krav . Som en konsekvens heraf foreslås det 
i forslagets § 1, nr. 67, at definitionen på nærtstående parter i lovens bilag 1, A, nr. 4, ophæves.

Den hidtil gældende definition af nærtstående parter i lovens bilag 1, A, nr. 4, svarer til en tidligere defini-
tion af nærtstående parter i IAS 24 . Med den foreslåede bestemmelse i § 98 c, stk . 2, sikres det, at det altid 
er den aktuelle definition heraf i de internationale regnskabsstandarder, som er gældende efter årsregn-
skabsloven .
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Den aktuelle definition af nærtstående parter i IAS 24 er detaljeret og indeholder på nogle punkter også 
en udvidelse i forhold til den tidligere definition. Eksempelvis omtales også specifikt nøglepersoner i ledel-
sen, nærtstående familiemedlemmer og pensionsordninger for virksomhedens ansatte .

Efter den foreslåede bestemmelse i § 98 c, stk . 3, kan en virksomhed undlade at give oplysninger om trans-
aktioner, som ikke er indgået på normale markedsvilkår, hvis transaktionerne er indgået imellem virksom-
heden og en eller flere af dens helejede dattervirksomheder. Det er således oplysninger om transaktioner 
mellem virksomheden og dens helejede dattervirksomheder nedad i en koncern, der kan undlades .

Efter det foreslåede stk . 4 kan en virksomhed vælge at gruppere oplysninger om nærtstående parter efter 
deres karakter, medmindre særskilte oplysninger er nødvendige for at forstå virkningerne af transaktio-
nerne med nærtstående parter for virksomhedens finansielle stilling. Dette er i overensstemmelse med 
IAS 24, hvoraf det fremgår, at ensartede poster normalt sammenlægges ved oplysning, medmindre sepa-
rat oplysning er nødvendig for en forståelse af virkningen af transaktionerne mellem nærtstående parter 
på virksomhedens årsregnskab .

Det nuværende stk . 3 i § 98 c bliver herefter stk . 5 .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014 
I § 98 c indsættes som stk . 6:

»Stk. 6 . Stk . 1 og 3-5 finder ikke anvendelse på fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fon-
de .«

Lovbemærkninger
Erhvervsdrivende fonde vil blive omfattet af nye regler om oplysninger om transaktioner med nærtstå-
ende parter i overensstemmelse med IAS 24, jf . forslaget til nye bestemmelser i årsregnskabslovens § 69, 
stk . 3, jf . § 134, nr . 2 . Fondene skal derfor ikke tillige være omfattet af de almindelige krav i årsregnskabs-
lovens § 98 c, stk . 1 og 3-5 .

§ 98 c, stk. 2, som omhandler selve definitionen af nærtstående parter, finder fortsat anvendelse, jf. også 
henvisningen hertil i § 69, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 98 c, stk . 1, affattes således:

»Har der fundet transaktioner sted mellem virksomheden og dens nærtstående parter, jf . stk . 2, skal virk-
somheden oplyse om arten af forholdet mellem virksomheden og de nærtstående parter og give de oplys-
ninger om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets mulige 
påvirkning af årsregnskabet . Oplysningerne skal som minimum omfatte

1) transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse,
2) den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for disse,
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3) årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og
4) den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender .«

I § 98 c indsættes som stk . 7:

»Stk. 7 . Oplysningerne efter stk . 1 kan begrænses til at omfatte transaktioner, som ikke er gennemført 
på normale markedsvilkår . Anvendelse af 1 . pkt . skal oplyses .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 98 c, stk. 1, skal virksomheden identificere alle 
transaktioner med nærtstående parter, men kan nøjes med alene at oplyse om de transaktioner, som ikke 
er gennemført på markedsmæssige vilkår . Til brug for vurderingen af, om transaktionerne er gennemført 
på markedsmæssige vilkår, skal virksomheden i den interne dokumentation beskrive vilkårene i den enkelte 
transaktion og begrunde, hvorfor det vurderes, at den enkelte transaktion er gennemført på markeds-
mæssige vilkår .

Virksomhedens revisor skal følge de almindelige revisionsmæssige procedurer og efterprøve ledelsens 
vurdering i forbindelse med revisionen .

Den gældende § 98 c, stk . 1, foreslås videreført som § 98 c, stk . 7, som omtalt nedenfor .

Den gældende bestemmelse gennemfører det dagældende 4 . direktivs artikel 43, stk . 1, nr . 7, litra b . Den 
nævnte direktivbestemmelse er videreført med visse ændringer i det nye regnskabsdirektivs artikel 17, 
stk . 1, litra r .

Det nye regnskabsdirektiv giver medlemsstaterne mulighed for at tillade eller kræve, at der skal gives 
oplysninger om alle transaktioner med nærtstående parter — herunder også dem, som ikke er gennemført 
på markedsmæssige vilkår .

Hvis der stilles krav om, at der skal oplyses om alle transaktioner, kan medlemsstaterne fritage virksom-
hederne for at oplyse om, hvorvidt transaktionerne er gennemført på markedsmæssige vilkår . Den nye 
mulighed åbner op for, at bestemmelsen kan tilpasses oplysningskravene i den internationale regnskabs-
standard IAS 24 om oplysning om transaktioner med nærtstående parter .

Det foreslås i forslagets § 1, nr . 125, at § 98 c, stk . 1, affattes på ny med henblik på at udnytte ovennævnte 
mulighed i det nye regnskabsdirektiv . Herved tilpasses bestemmelsen også til IAS 24 som omtalt ovenfor .

Det betyder endvidere, at mellemstore og store virksomheder kan afgive de oplysninger om transaktioner 
med nærtstående parter, som i dag gives af børsnoterede virksomheder efter den internationale regn-
skabsstandard IAS 24, og af erhvervsdrivende fonde, jf . årsregnskabslovens § 69 .

Der skal for det første oplyses om forholdet mellem virksomheden og den nærtstående part, som virksom-
heden har foretaget transaktioner med . Dette kan f .eks . være oplysning om, at den nærtstående part er 
en modervirksomhed eller et medlem af ledelsen. Der er ikke krav om, at den nærtstående part identifice-
res med navn .
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Der skal endvidere oplyses om transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse . Det kan f .eks . oplyses, at 
der er tale om husleje, varekøb eller varesalg, advokatydelser m .v . De beløbsmæssige størrelser skal også 
oplyses . Det er ikke nødvendigt at give oplysningerne pr . transaktion, hvis transaktionerne kan grupperes 
på en hensigtsmæssig måde . F .eks . kan alle varekøb i regnskabsåret fra en part vises som et samlet beløb .

Der skal oplyses om mellemværender med nærtstående parter pr . balancedagen, og om der er foretaget 
nedskrivning af tilgodehavender hos de nærtstående parter . For nedskrivninger skal der oplyses om både 
årets nedskrivninger og de akkumulerede nedskrivninger . I denne forbindelse må eftergivelser af tilgode-
havender også anses som transaktioner, der skal oplyses om . Dette gælder uanset, om det er virksomhe-
den, som har et tilgodehavende hos en nærtstående part eller en nærtstående part, som har et tilgodeha-
vende hos virksomheden .

For regnskabsbrugerne indebærer den foreslåede ændring, at de kan få flere oplysninger om transaktio-
nerne med nærtstående parter i regnskaberne for mellemstore og store virksomheder . Under den gæl-
dende bestemmelse ses det overordentlig sjældent, at der rapporteres om transaktioner med nærtstå-
ende parter . Årsagen er formentlig den, at virksomhederne er af den opfattelse, at alle transaktioner er 
gennemført på markedsmæssige vilkår, hvorfor der ikke er transaktioner, der skal oplyses om .

Endelig vurderes den nye mulighed i henhold til AMVAB-målingen at være administrativt enklere for virk-
somhederne at opfylde end den nuværende bestemmelse . Da kravet om at oplyse om transaktioner med 
nærtstående parter, som ikke er på markedsmæssige vilkår, bortfalder med forslaget, bortfalder samtidig 
kravet om, at virksomhederne skal dokumentere, at transaktionerne er på markedsmæssige vilkår, og lade 
dokumentationen efterprøve af virksomhedens revisor .

Der har dog været udtrykt bekymring for, om den foreslåede § 98 c, stk . 1, i visse tilfælde kan øge virk-
somhedernes byrder . Det foreslås derfor, at virksomhederne får mulighed for, som hidtil, alene at give 
oplysninger om de transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsmæssige vil-
kår . Denne mulighed er indsat som stk . 7 i § 98 c . Da der er tale om en undtagelse fra hovedreglen i den 
foreslåede § 98 c, stk . 1, foreslås det, at det skal oplyses i noterne, at undtagelsen i § 98 c, stk . 7, anven-
des .

Til brug for vurderingen af, hvorvidt transaktionerne er gennemført på markedsmæssige vilkår eller ej, 
skal virksomheden i den interne dokumentation beskrive vilkårene i den enkelte transaktion og begrunde, 
hvorvidt det vurderes, om den enkelte transaktion er gennemført på markedsmæssige vilkår eller ej .

Virksomhedens revisor skal følge de almindelige revisionsmæssige procedurer og efterprøve ledelsens 
vurdering i forbindelse med revi sionen .

Det foreslås, at den nye affattelse af § 98 c, stk . 1, og det nye stk . 7 skal gælde for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse C og D .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 98 c for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 98 c, stk . 1, erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 98 d . Der skal gives en beskrivelse af arten af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regn-
skabsårets udløb, og den finansielle virkning heraf .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 98 c indsættes før overskriften før § 99:

»§ 98 d . Der skal gives en beskrivelse af arten af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regn-
skabsårets udløb, og den finansielle virkning heraf .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 99, stk . 1, nr . 5, skal der gives oplysninger om 
betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter balancedagen . § 99 gælder for virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse C og D . Oplysningerne skal i dag gives i ledelsesberetningen .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 98 d, idet oplysningskravet i 
den gældende § 99, stk. 1, nr. 5, foreslås ophævet og flyttet til § 98 d, således at oplysningerne fremover 
skal gives i en note til regnskabet i stedet for i ledelsesberetningen . Desuden betyder den foreslåede 
ændring, at der udover arten af de betydelige hændelser, der er indtruffet efter balancedagen, også skal 
oplyses om den finansielle virkning heraf.

Hvis virksomheden kan give en beløbsmæssig indikation på den finansielle virkning af den indtrufne hæn-
delse, skal denne oplyses . Dette vil eksempelvis ofte være muligt i en situation, hvor virksomheden har fra-
solgt sin aktivitet eller en del af denne, eller virksomheden har haft et stort tab på et tilgodehavende . Mod-
sat vil det efter omstændighederne ikke altid være muligt for virksomheden at give en beløbsmæssig indi-
kation på den finansielle virkning af hændelsen, eksempelvis ved overtrædelse af lånebetingelser (coven-
ants) på et væsentligt banklån, som giver banken mulighed for at opsige lånet .

Den foreslåede ændring er en konsekvens af kravet i artikel 17, afsnit 1, litra q, i det nye regnskabsdirek-
tiv . Ifølge den pågældende direktivbestemmelse skal mellemstore og store virksomheder i en note oplyse 
om arten og den finansielle virkning af betydningsfulde begivenheder, der er indtruffet efter balanceda-
gen, når disse begivenheder ikke er afspejlet i resultatopgørelsen eller balancen .

Det foreslås, at den nye § 98 d skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 98 d 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 99, stk . 1, nr . 5, jf . specielle bemærkninger til § 99: Folketingsti-
dende 2000-01, A, L138 som fremsat, side 3328 og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, 
side 1745, vil være gældende for den nye § 98 d med ovenstående ændringer .
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Ledelsesberetningen

Gældende bestemmelse
§ 99 . Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter,
2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,
3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med 

angivelse af beløb,
4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,
5) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, 

som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,
6) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,
7) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, redukti-

on eller afhjælpning af skader herpå,
8) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og
9) omtale filialer i udlandet .

Stk . 2 . Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og resul-
tat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter, beskrive: 
1)  virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sik-

ring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for hvilke der anvendes sikring, og 
2)  virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likvi-

ditet og pengestrømme .
Stk . 3 . Stk . 1, nr . 7, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 99 a, og som har en 

politik for miljøforhold .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 99 . Ud over kravene i § 77 skal ledelsesberetningen
1) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, 

som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,
2) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,
3) beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, 

herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af,
4) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, redukti-

on eller afhjælpning af skader herpå,
5) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og
6) omtale filialer i udlandet .

Lovbemærkninger
Sammen med forslagets § 77 omhandler forslagets §§ 99-101 de oplysninger, der skal fremgå af ledelses-
beretningen . Forslaget er i vidt omfang en videreførelse af de nugældende krav til indholdet i årsberetnin-
gen . Der er dog foreslået visse yderligere krav, f .eks . krav om omtale af virksomhedens videnressourcer . 
Endvidere foreslås visse krav, der tidligere kun har omfattet børsnoterede og statslige selskaber, overført 
til virksomheder omfattet af regnskabsklasse C . Der henvises også til bemærkningerne til forslagets § 77 .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 467 

Beretningen skal i lighed med kravet i gældende lovs § 56, stk . 2, nr . 2, indeholde en beskrivelse af virk-
somhedens forventede udvikling, jf . forslagets nr . 1 . Oplysninger om forventet udvikling skal som mini-
mum gives for det kommende regnskabsår, så vidt muligt med niveauangivelse af væsentlige hovedtal som 
forventet resultat, nettoomsætning m .v . I det omfang ledelsen har forventninger til en mere langsigtet 
udvikling, skal der også oplyses herom . Der stilles dog ikke krav om budgettal . Oplysninger om ledelsens 
forventninger til virksomhedens fremtidige udvikling er en særdeles relevant oplysning for regnskabsbru-
ger, ikke mindst i relation til prognoseopgaven, jf . forslagets § 12, stk . 2 . For at højne niveauet for omfan-
get og kvaliteten af fremtidsoplysningerne foreslås det, at beskrivelsen skal indeholde omtale af de sær-
lige forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for vurderingen af virksomhedens forventede udvik-
ling . Herved forstås forudsætninger, som regnskabsbrugere normalt ikke inddrager i deres vurderinger, 
fordi de ikke har kendskab til disse, eller fordi de ikke er klar over deres betydning for den pågældende virk-
somheds udvikling . Her kan f .eks . være tale om forudsætninger om valutakursudvikling og økonomisk 
vækst på virksomhedens væsentligste markeder, væsentlige miljøtilladelser, samt virksomhedens mar-
kedsog produktudvikling . Særligt følsomme eller usikre faktorer, der er afgørende for det forventede resul-
tat skal oplyses, men der stilles ikke krav om egentlige følsomhedsanalyser . Omtalen af de særlige forud-
sætninger skal være konkret i forhold til den enkelte virksomheds situation . Det er derfor ikke tilstrække-
ligt at omtale generel usikkerhed om f .eks . valutakurser, politisk udvikling eller økonomisk afmatning . 
Oplysningskravet om særlige forudsætninger har hidtil kun været gældende for statslige og børsnoterede 
selskaber, men anses for så relevant, at også alle øvrige mellemstore og store virksomheder foreslås 
omfattet .

Som noget nyt kræver nr . 2, at ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens viden-
ressourcer, i det omfang ledelsen betragter disse som afgørende for den fremtidige indtjening . Beskrivel-
sen forudsættes at skulle ske på et overordnet niveau . Ønsker virksomheden at give meget mere indgå-
ende og omfattende oplysninger om videnkapital og medarbejderforhold, hører de ikke til i ledelsesberet-
ningen, men i en supplerende beretning: et „videnregnskab“ . Ledelsesberetningen kan derimod indeholde 
de — konkluderende — oplysninger fra videnregnskabet, der er nødvendige for at få et retvisende billede i 
årsrapporten, jf . bemærkningerne herom til forslagets § 12 . Bestemmelsen angiver med vilje ikke, hvorle-
des videnressourcer præcist skal afgrænses, og hvorledes beskrivelsen i øvrigt skal gives . Det skyldes, at 
dette område er i meget hastig udvikling, og at loven derfor tilsigter at kunne følge udviklingen . Det er på 
den anden side vigtigt at få markeret, at sådanne relevante oplysninger har deres plads i årsrapporten . 
Kravet må forventes benyttet i videntunge virksomheder, f .eks . rådgivende ingeniører, medicinaleller 
IT-virksomheder, men vil være relevant i et eller andet omfang for alle virksomheder, også i den såkaldte 
gamle økonomi . Med tiden må det forventes, at der udvikles mere faste retningslinjer for indholdet af 
beskrivelsen af virksomhedens vidensressourcer, f .eks . via standarder .

Et andet nyt krav i nr . 3 er en beskrivelse af de særlige risici udover almindeligt forekommende risici inden 
for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici virksomheden kan påvirkes 
af. Det drejer sig her primært om finansielle risici. Beskrivelsens omfang og indhold vil naturligt afhænge 
af, i hvilket omfang den enkelte virksomhed er udsat for forretningsmæssige og finansielle risici. Et eksem-
pel på de oplysninger som skal gives, kan være oplysninger om virksomhedens sårbarhed overfor fremti-
dige ændringer i renteniveau og i koncentrationer af kreditrisici . Det kan i visse virksomheder også være 
hensigtsmæssigt at præsentere egentlige følsomhedsanalyser, mens det i andre kan være tilstrækkeligt 
med en kortfattet verbal beskrivelse .
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Oplysningskravet er nyt i forhold til den gældende lov, der dog i § 4, stk . 3, kræver de supplerende oplys-
ninger, som er nødvendige for at give et retvisende billede. Oplysninger om finansielle risici er relevant 
information for regnskabsbruger, men ses ikke ofte givet i praksis . Internationalt er der i de senere år sat 
fokus på denne type oplysninger, og med IAS 32 samt Regnskabsvejledning nr . 15 („Finansielle instrumen-
ter: Oplysninger og modregning“), må det forventes, at der inden for en kort årrække udvikles en praksis 
på området, som kan udfylde forslagets overordnede oplysningskrav . Praksis skal have lov til at udvikle sig, 
og det er et spørgsmål, hvor langt videre man kan komme med lovregulering . Europa-kommissionens for-
slag til ændring af 4 . og 7 . regnskabsdirektiv vedrørende anvendelse af dagsværdier indeholder krav om 
oplysning af i hvert fald virksomhedens kreditrisici, hvilket skal ses som en naturlig udløber af muligheden 
for at anvende dagsværdier på finansielle instrumenter.

Fremover skal virksomheden som noget nyt beskrive påvirkningen af det eksterne miljø og de foranstalt-
ninger, som virksomheden har iværksat til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader på miljøet, 
jf . nr . 4 . Der er tale om det eksterne miljø og ikke f .eks . virksomhedens interne arbejdsmiljø . Kravet er sær-
lig relevant i miljøtunge virksomheder, som i forvejen aflægger såkaldte „grønne regnskaber“, men også i 
andre virksomheder, hvor miljøpåvirkningen er en væsentlig faktor ved driften af virksomheden, vil kravet 
have sin berettigelse . Dette krav stemmer meget godt overens med indholdet i Europa-kommissionens 
anbefaling om indregning, måling og oplysninger om miljømæssige forhold i årsregnskabet og koncern-
regnskabet .

Ledelsesberetningen kræver ikke et egentligt miljøregnskab i form af en opgørelse af arter og mængder af 
energi og råvarer samt en opgørelse over udledninger til luft, vand og jord . Et grønt regnskab egner sig 
bedre hertil, men beskriver ikke nødvendigvis hele virksomhedens miljøforhold, da det kun beskriver de 
såkaldte „listevirksomheder“, der ofte blot er afdelinger af virksomheden . Til gengæld går kravet i ledel-
sesberetningen ud på en overordnet omtale af virksomhedens miljøpolitik og -ledelse samt tilstedeværel-
sen af væsentlige miljøgodkendelser . Herunder kan beskrives den indvirkning, som disse forhold har for 
virksomhedens forventede udvikling . Er det eksterne miljø ikke af betydning ved driften af virksomheden, 
kan beskrivelsen helt undlades . Kravet om oplysning i ledelsesberetningen om disse miljøforhold blev ikke 
anbefalet i Regnskabsrådets rapport (afsnit 10 .5) . I stedet indeholdt rapporten et oplysningskrav om, 
hvilke beløb virksomheden i regnskabsåret havde benyttet til miljøforhold (afsnit 10 .4) . Rådet har imidler-
tid efterfølgende tilsluttet sig, at beløbsoplysningerne erstattes af en verbal beskrivelse i ledelsesberetnin-
gen .

Ønsker virksomheden frivilligt at medtage en beskrivelse af det interne arbejdsmiljø, vil ledelsesberetnin-
gen være en hensigtsmæssig placering . Beskrivelsen af det interne arbejdsmiljø skal dog kunne adskilles 
fra beskrivelsen af det eksterne miljø, således at læseren ikke bliver i tvivl om, hvad der vedrører det ene 
eller det andet . Også her er det et spørgsmål om, hvad der er nødvendigt for at vise et retvisende billede . 
Er oplysningen ikke nødvendig for at skabe et finansielt retvisende billede, men virksomheden ønsker at 
oplyse om de nævnte forhold, kan der være meget, der taler for at aflægge en supplerende beretning 
herom, der i sig selv skal give et retvisende billede inden for de i forslagets § 14 omhandlende rammer .

I lighed med gældende lovs § 56, stk . 2, nr . 3, skal virksomheden omtale eventuelle forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter, da oplysning herom er relevant ved bedømmelse af virksomhedens fremtidsudsigter, jf . 
nr . 5 . Som noget nyt retter kravet sig ikke kun mod virksomheder, der selv forsker i eller udvikler produk-
ter m .v . Også virksomheder, som f .eks . har udskilt forsknings og udviklingsaktiviteterne til en dattervirk-
somhed, skal beskrive aktiviteterne, hvis disse udføres for virksomheden . Oplysningskravet skal iagttages 
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uanset om eventuelle udviklingsprojekter indregnes i balancen som aktiv . Det er op til den enkelte virksom-
heds ledelse at fastsætte beskrivelsens omfang og detaljeringsgrad .

Har virksomheden filialer i udlandet, skal ledelsens beretning indeholde oplysninger om filialerne, jf. nr. 6. 
Oplysningskravet er en videreførelse af nugældende krav, som indebærer, at der som minimum skal oply-
ses om filialens navn og hjemsted. Hvis filialen er af særlig betydning for den samlede aktivitet, bør der 
gives yderligere relevante oplysninger . Til gengæld fremgår det af væsentlighedsforudsætningen i forsla-
gets § 13, stk. 1, nr. 3, at der ikke kræves oplysning om uvæsentlige filialer, medmindre de tilsammen 
udgør en betydelig information .

De fra gældende lov videreførte bestemmelser implementerede i sin tid 4 . direktivs artikel 46 . Endvidere 
beskriver Regnskabsvejledning 12 ledelsens årsberetning og udfylder i et vist omfang lovens krav .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 99 indsættes som stk . 2:

» Stk. 2 . I det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle 
stilling, skal store virksomheder endvidere supplere redegørelsen i henhold til § 77, nr . 4, med oplysninger 
om ikke-finansielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrøren-
de miljø- og personaleforhold .«

Lovbemærkninger
Ledelsesberetningen for virksomheder i regnskabsklasse B (små virksomheder) og regnskabsklasse C 
(mellemstore og store virksomheder) skal efter de gældende bestemmelser i årsregnskabslovens § 77 
beskrive virksomhedens hovedaktiviteter, eventuel usikkerhed ved indregning eller måling samt beskrive 
usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen . Der skal endvidere redegøres for 
udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, ligesom ledelsesberetningen skal omtale 
betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning .

Herudover skal ledelsesberetningen i mellemstore og store virksomheder efter den gældende bestem-
melse i årsregnskabslovens § 99 indeholde en beskrivelse af den forventede udvikling, virksomhedens 
videnressourcer, særlige risici, virksomhedens eksterne miljøpåvirkning, forsknings- og udviklingsomkost-
ninger samt omtale filialer i udlandet.

Ovennævnte bestemmelser gælder tillige for regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede 
virksomheder) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 . Endvidere gælder bestemmelserne for koncernregn-
skabet via henvisningsreglen i § 128, stk . 2 .

Det foreslås i den nye bestemmelse i § 99, stk . 2, at ledelsesberetningen i store virksomheder udover de 
gældende oplysninger skal supplere redegørelsen for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomi-
ske forhold efter § 77 med oplysninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for virksomhedens 
specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og personaleforhold. Oplysningerne om 
ikke-finansielle forhold skal dog kun gives i det omfang, de er nødvendige for at forstå virksomhedens 
udvikling, resultat og finansielle stilling.
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Den foreslåede nye bestemmelse vil endvidere gælde for regnskabsklasse D og for koncernregnskabet via 
de nævnte henvisningsregler .

Forslaget gennemfører ændringen i 4 . direktivs artikel 46, der er ændret ved Rådets direktiv 2003/51/ EF 
af 18 . juni 2003, der trådte i kraft den 17 . juli 2003 . Ændringen skal være gennemført i medlemsstaterne 
senest den 1 . januar 2005 .

Som noget nyt kræver direktivet, at ledelsesberetningen i store virksomheder skal indeholde ikke-finan-
sielle oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og stil-
ling . Udover miljø- og personaleforhold angiver direktivet ikke nærmere, hvilke andre oplysninger der er 
omfattet af direktivet, og hvorledes oplysningerne skal angives, da Kommissionen har været opmærksom 
på, at dette aspekt af regnskabsaflæggelse er under udvikling.

Lovforslaget angiver da heller ikke nærmere, hvordan oplysningerne efter § 99, stk . 2, mere præcist skal 
gives . I lighed med direktivet nævner lovforslaget miljø- og personaleforhold som eksempler på forhold, 
som falder ind under oplysningskravet, men også andre forhold, der påvirker virksomheden direkte eller 
indirekte, kan være relevante . De supplerende oplysninger kan gives verbalt eller ved hjælp af kvantitative 
nøgletal (ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer). Det må bero på en konkret vurdering, hvilken præsen-
tationsform der er bedst egnet til at formidle informationen herom til regnskabsbrugerne . Internationalt 
er der de senere år sat mere fokus på ikke-finansielle oplysninger, og det må forventes, at der inden for en 
kort årrække udvikles mere konkrete retningslinier på området, som kan udfylde de omhandlede oplys-
ningskrav, f .eks . via standarder .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 99, stk . 1, affattes således:

»Ledelsesberetningen skal
1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,
2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,
3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med 

angivelse af beløb,
4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,
5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning,
6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, 

som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,
7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,
8) beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, 

herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af,
9) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduk-

tion eller afhjælpning af skader herpå,
10) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og
11) omtale filialer i udlandet.«

I § 99, stk . 2, ændres »§ 77, nr . 4« til: »stk . 1, nr . 4« .
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Lovbemærkninger
Det foreslås i forslagets § 1, nr. 34, at de nuværende bestemmelser i årsregnskabslovens § 77 flyttes til 
§ 99, stk. 1, som nr. 1-5, idet de eksisterende bestemmelser i § 99, stk. 1, nr. 1-5, flyttes til nr. 6-11. For-
slaget er en konsekvens af den foreslåede ændring af § 77 i forslagets § 1, nr . 24, som indebærer, at virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) fremover ikke har pligt til at udarbejde ledel-
sesberetning undtagen i særlige tilfælde .

Ændringerne medfører derimod ingen ændring i retstilstanden for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (stats-
lige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) .

Som en konsekvens af flytningen af de nuværende bestemmelser i § 77 til § 99, stk. 1, foreslås det endvi-
dere i forslagets § 1, nr . 35, at henvisningen i § 99, stk . 2 , ændres til stk . 1, nr . 4 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 99, stk . 1, nr . 1, ændres »hovedaktiviteter« til: »væsentligste aktiviteter« .

§ 99, stk . 1, nr . 5, ophæves .

Nr . 6-11 bliver herefter nr . 5-10 .

Lovbemærkninger
Den gældende § 99 beskriver kravene til indholdet af ledelsesberetningen for virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse C . § 99 gælder desuden for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . § 102, stk . 1 .

Efter den gældende § 99, stk . 1, nr . 1, skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksomhedens 
hovedaktiviteter .

Det foreslås, at udtrykket ”hovedaktiviteter” i § 99, stk . 1, nr . 1, ændres til ”væsentligste aktiviteter” . Der 
er alene tale om en sproglig præcisering, således at der anvendes samme formulering som i den tilsva-
rende bestemmelse i § 76 a, nr . 1, i forslagets § 1, nr . 98 . Forslaget indebærer således ingen ændring i 
retstilstanden for virksomhederne .

Endvidere foreslås det, at § 99, stk . 1, nr . 5, ophæves, da bestemmelsen erstattes af den nye § 98 d som 
omtalt i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 127 .

Nr . 6-11 bliver herefter nr . 5-10 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 99, jf . specielle bemærkninger til § 99: Folketingstidende 2000-01, 
A, L138 som fremsat, side 3326-3328 og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, side 1745, vil 
fortsat være gældende med ovenstående ændringer .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 99, stk . 1, nr . 7, ophæves .

Nr . 8-10 bliver herefter nr . 7-9 .

Lovbemærkninger
Ifølge § 99, stk . 1, nr . 7, skal ledelsesberetningen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D 
beskrive de særlige risici udover almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche, her-
under forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af. Bestemmelsen vedrø-
rer risici i bredere forstand og er ikke afgrænset til finansielle risici. Bestemmelsen i § 99, stk. 1, nr. 7, 
implementerer artikel 19, stk . 2, litra e, i regnskabsdirektivet . Direktivbestemmelsen vedrører dog kun 
krav om oplysninger knyttet til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter, herunder oplysnin-
ger om mål og politikker for styring af finansielle risici, afdækningspolitik og risikoeksponering. § 99, stk. 
1, nr . 7, går således videre end krævet af regnskabsdirektivet i forhold til, hvilke risici der skal omtales . 
Samtidig mangler der i § 99, stk . 1, nr . 7, sammenholdt med artikel 19, stk . 2, litra e, nogle oplysningskrav 
i forhold til finansielle instrumenter.

Det foreslås at ophæve § 99, stk . 1, nr . 7 . Artikel 19, stk . 2, litra e, foreslås implementeret i § 99, stk . 2, 
der foreslås nyaffattet, jf . lovforslagets § 1, nr . 45 .

§ 99, stk . 1, nr . 8-10 bliver herefter nr . 7-9 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 99, stk . 2, affattes således:

»Stk. 2. Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og resul-
tat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter, beskrive:
1) virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sik-
ring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for hvilke der anvendes sikring, og
2) virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likvidi-
tet og pengestrømme .«

Lovbemærkninger
§ 99 beskriver kravene til indholdet i ledelsesberetningen . § 99, stk . 1, nr . 1-10, oplister en række oplys-
ninger, der skal gives i ledelsesberetningen . Ifølge § 99, stk . 1, nr . 4, skal der i ledelsesberetningen rede-
gøres for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold . Ifølge den gældende § 99, stk . 
2, skal store virksomheder, i det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat 
og finansielle stilling, supplere redegørelsen i henhold til § 99, stk. 1, nr. 4, med oplysninger om ikke-finan-
sielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger vedrørende miljø- og 
personaleforhold

§ 99, stk . 2, implementerer regnskabsdirektivets artikel 19, stk . 1, tredje afsnit . Ifølge artikel 19 a, stk . 2, 
i regnskabsdirektivet anses virksomheder, der opfylder kravet i artikel 19 a, stk . 1, om udarbejdelse af en 
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ikke-finansiel redegørelse, for at have opfyldt kravet i regnskabsdirektivets artikel 19, stk. 1, tredje afsnit. 
Regnskabsdirektivets artikel 19 a blev indsat i direktivet ved artikel 1, nr . 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/95/EU af 22 . oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår 
offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksom-
heder og koncerner . Artikel 19 a er implementeret i lovens § 99 a .

Den danske implementering af regnskabsdirektivet, herunder af de ændringer, der blev vedtaget med 
direktiv 2014/95/EU, medfører, at virksomheder, der er omfattet af § 99, stk . 2, også er omfattet af 
§ 99 a . Begge bestemmelser gælder således for store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D . Implementeringen af regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 2, i 
årsregnskabslovens § 99 a medfører, at kravet i § 99, stk . 2, ikke er påkrævet .

Det foreslås derfor, at § 99, stk . 2, nyaffattes, idet det gældende krav i bestemmelsen udgår .

Med den foreslåede nyaffattelse af § 99, stk . 2, implementeres regnskabsdirektivets artikel 19, stk . 2, 
litra e . Ifølge artikel 19, stk . 2, litra e, skal ledelsesberetningen i forbindelse med virksomhedens anven-
delse af finansielle instrumenter og, hvis det er væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, passiver, 
finansielle stilling, fortjeneste og tab indeholde oplysninger om mål og principper for styring af finansielle 
risici, herunder virksomhedens sikringspolitik for alle større planlagte transaktioner, for hvilke der anven-
des sikring samt oplysninger om virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med priser, kredit, likvidi-
tet og pengestrømme .

Artikel 19, stk . 1, litra e, er delvist implementeret i den gældende § 99, stk . 1, nr . 7 . § 99, stk . 1, nr . 7, fore-
slås ophævet, jf . lovforslagets § 1, nr . 44 .

Med den foreslåede nyaffattelse af § 99, stk . 2, skal ledelsesberetningen for virksomheder, der anvender 
finansielle  instrumenter, og hvor det er væsentligt  for at vurdere virksomhedens aktiver,  forpligtelser, 
finansielle stilling og resultat, indeholde en beskrivelse af virksomhedens mål og politikker for styring af 
finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremti-
dige transaktioner, for hvilke der anvendes sikring og en beskrivelse af virksomhedens risikoeksponering i 
forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme .

Omfanget og indholdet af beskrivelsen ifølge den foreslåede bestemmelse vil afhænge af, i hvilket omfang 
virksomheden anvender finansielle instrumenter og i øvrigt af, i hvilket omfang virksomheden er ekspone-
ret over for de enkelte typer af finansielle risici.

Virksomheden kan vælge at medtage oplysningerne, der kræves efter § 99, stk . 2, i en note i stedet for i 
ledelsesberetningen . Dette følger af fast praksis, hvorefter krav til ledelsesberetningen kan opfyldes ved 
at medtage oplysningerne i noterne . Når en oplysning medtages i noterne, omfattes den også af den almin-
delige revisionspligt i forhold til noter . Da ledelsesberetningen ikke er omfattet af revisionspligten, kan 
oplysninger, som skal medtages i noterne, ikke flyttes til ledelsesberetningen, medmindre der er direkte 
lovhjemmel hertil .

Der er også andre bestemmelser i loven, som kræver oplysninger om risici . § 99, stk . 1, nr . 5, kræver oplys-
ning om virksomhedens forventede udvikling og de særlige forudsætninger og usikre faktorer ledelsen har 
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lagt til grund for sine forventninger . Herunder vil der ofte være behov for at beskrive særlige risici, som 
kan påvirke den fremtidige udvikling. I § 99 a kræves der oplysninger om ikke-finansielle risici.

I henhold til § 11, stk. 2, skal der i regnskabet gives oplysninger udover de i loven specifikt krævede, hvis 
dette er nødvendigt for, at regnskabet giver et retvisende billede . Dette indebærer, at loven også kræver 
oplysninger om risici udover lovens specifikke krav, hvis dette er nødvendigt for, at regnskabet giver et ret-
visende billede .

Med den foreslåede nyaffattelse af § 99, stk . 2, sikres en direktivnær implementering af artikel 19, stk . 2, 
litra e, i regnskabsdirektivet .

Det foreslås, at der i § 99 indsættes et nyt stk. 3, hvorefter stk. 1, nr. 7, ikke finder anvendelse for virksom-
heder, der er omfattet af § 99 a, og som har en politik for miljøforhold .

Med forslaget er virksomheder, som i overensstemmelse med det foreslåede § 99 a, stk . 1-4, jf . lovforsla-
gets § 1, nr . 47, har en politik for miljøforhold og redegør herfor, undtaget fra kravet i der bliver § 99, 
stk . 1, nr . 7, jf . lovforslagets § 1, nr . 44 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 99 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3. Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 99 a, og som har en poli-
tik for miljøforhold .«

Lovbemærkninger
§ 99, stk . 1, nr . 7, viderefører uden ændringer det gældende § 99, stk . 1, nr . 8, idet bestemmelsen rykker 
til nr . 7 som konsekvens af forslaget om at ophæve det gældende stk . 1, nr . 7, jf . § 1, nr . 44 . Efter det, der 
bliver § 99, stk . 1, nr . 7, skal virksomheder i regnskabsklasse C og D beskrive påvirkningen på det eksterne 
miljø og de foranstaltninger, som virksomheden har iværksat til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning 
af skader på miljøet . Miljø er efter bestemmelsen afgrænset til det eksterne miljø til forskel fra f .eks . virk-
somhedens interne arbejdsmiljø . Virksomheder omfattet af kravet skal give en overordnet omtale af virk-
somhedens miljøpolitik .

Forslaget indebærer, at en virksomhed, der redegør for sin miljøpolitik efter § 99 a er undtaget fra kravet 
i det, der bliver § 99, stk . 1, nr . 7 . Herved sikres det, at oplysninger om miljøforhold kun skal gives ét sted, 
nemlig i redegørelsen for samfundsansvar .
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Gældende bestemmelse
§ 99 a . Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegørelse for sam-
fundsansvar . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde 
med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale forhold, personaleforhold og for-
hold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse . Oplysninger-
ne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat og situation og virksomhedens aktivitets på-
virkning af forholdene i 2 . pkt . 

Stk . 2 . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar for 
de forhold, der er nævnt i stk . 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for sam-
fundsansvar, som virksomheden anvender . Har virksomheden for et eller flere forhold valgt ikke at have 
en politik, skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor . For hvert forhold, hvor virk-
somheden har en politik, skal oplyses følgende: 
1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar . 
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuel-

le systemer eller procedurer herfor . 
3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne processer . 
4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 

samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover . 
Stk . 3 . Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politikker for de forhold, der er nævnt i stk . 1, 

indeholde følgende: 
1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel . 
2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk . 1, i relation til virk-

somhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virk-
somhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for 
negative påvirkninger af de forhold, der er nævnt i stk . 1 . Der skal gives oplysning om, hvordan virk-
somheden håndterer de pågældende risici . 

3) Oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forretnings-
aktiviteter . 

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporteret i den finansiel-
le del af regnskabet . 
Stk . 4 . Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk . 2 og 3, hvis offentlig-

gørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for virksomheden i forbin-
delse med igangværende forhandlinger eller retstvister . Undladelse af at give oplysninger må dog ikke for-
hindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, 
situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af de forhold, der er nævnt i stk . 1 . Anvendes undtagel-
sen i 1 . pkt ., skal virksomheden oplyse i sin redegørelse for samfundsansvar, at virksomheden har gjort 
brug af denne undtagelse . 

Stk . 5 . Redegørelsen efter stk . 1-4, skal gives i ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet 
vælge at give redegørelsen: 
1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen . 

Stk . 6 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne ef-
ter stk . 1-4 gives for koncernen som helhed . 

Stk . 7 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin le-
delsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-4 . Anvendes undtagel-
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sen i 1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget 
redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort . 

Stk . 8 . En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse efter stk . 1-4, hvis virksomheden op-
lyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der inde-
holder de i stk . 1-4 anførte oplysningskrav . Stk . 2, 2 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse, hvis redegørelsen 
udarbejdet efter internationale retningslinjer eller standarder ikke dækker de forhold, der er nævnt i stk . 1 . 

Stk . 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen i en supple-
rende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggø-
res heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen 
på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjem-
mesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesi-
den, jf . stk . 5, nr . 2 . 

Stk . 10 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan op-
lyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder .

Ændret ved lov nr . 1403 af 27 . december 2008
Efter § 99 indsættes:

»§ 99 a . Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, 
jf . stk . 2-7 . Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder frivilligt integrerer hensyn til 
blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af 
korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter . Har virksomheden ikke politikker for sam-
fundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen .

Stk. 2 . Redegørelsen skal indeholde oplysning om:
1) Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinjer eller prin-

cipper for samfundsansvar, som virksomheden anvender .
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuel-

le systemer eller procedurer herfor .
3) Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfunds-

ansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover .
Stk. 3 . Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet 

vælge at give redegørelsen
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf . stk . 4, 

1 . pkt ., eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf . stk . 4, 2 . pkt .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af redegørelsen for sam-
fundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de oplysninger, som 
offentliggøres heri, jf . stk . 3, nr . 1 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af 
redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens 
opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som 
offentliggøres på hjemmesiden, jf . stk . 3, nr . 2 .

Stk. 5 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne 
efter stk . 1 og 2 gives for koncernen som helhed .

Stk. 6 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen 
ledelsesberetning, hvis
1) modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk . 1 og 2 for den samlede koncern eller
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2) modervirksomheden har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s Global 
Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer .
Stk. 7 . En virksomhed, som har udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til FN’s 

Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, kan undlade at give de oplysninger, som 
er anført i stk . 1 og 2 . Virksomheden skal oplyse i ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagel-
se, og angive, hvor rapporten er offentligt tilgængelig .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes et nyt oplysningskrav i § 99 a vedrørende redegørelse 
for samfundsansvar . Oplysningskravet indebærer, at de omfattede virksomheder skal redegøre for deres 
politikker og praksis for samfundsansvar . Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal virk-
somheden oplyse dette .

Kravet om redegørelse for samfundsansvar har ikke direktivmæssig baggrund .

Efter forslagets § 99 a, stk . 1, 1 . pkt ., er store virksomheder i regnskabsklasse C omfattet af kravet . Her-
med menes virksomheder, som i to på hinanden følgende år overskrider to af de tre størrelsesgrænser for 
mellemstore virksomheder . Det vil sige en balancesum på 143 mio . kr ., en nettoomsætning på 286 mio . kr . 
og et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250, jf . årsregnskabslovens § 7, 
stk . 2, nr . 2 . og 3 .

Kravet omfatter endvidere virksomheder i regnskabsklasse D . Det vil sige virksomheder, som har værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og statslige aktieselskaber, jf . årsregn-
skabslovens § 7, stk . 1, nr . 4, og § 102 . Sidstnævnte bestemmelse angiver, hvilke regler i årsregnskabslo-
ven, der gælder for virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse D .

For virksomheder, der indgår i en koncern, foreslås nogle lempelser i § 99 a, stk . 5 og 6 . Lempelserne kan 
anvendes såvel af store virksomheder i regnskabsklasse C som af virksomheder i regnskabsklasse D .

Bestemmelserne om redegørelse for samfundsansvar gælder desuden for koncernregnskabet, jf . henvis-
ningen i § 128, stk. 2. Den nævnte bestemmelse angiver, hvilke regler om ledelsesberetningen, der finder 
tilsvarende anvendelse på koncernens ledelsesberetning .

Ved virksomheders samfundsansvar forstås efter § 99 a, stk . 1, 2 . pkt ., at virksomheder frivilligt integre-
rer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt 
bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter . Det er således frivilligt for 
virksomheder, om de vil arbejde med samfundsansvar på et eller flere af de ovennævnte områder, udover 
hvad de er forpligtet til efter lovgivningen .

Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses, jf . forslagets § 99 a, stk . 1, 3 . 
pkt . Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal begrunde dette .

Har virksomheden politikker for samfundsansvar, skal redegørelsen indeholde de oplysninger, som frem-
går af § 99 a, stk . 2, nr . 1-3, der angiver de overordnede krav til indholdet af redegørelsen for samfunds-
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ansvar . Af de grunde, som er anført i afsnit 3 .3 . under almindelige bemærkninger, indeholder forslaget 
ikke detaljerede krav til indholdet af redegørelsen .

Ved udformningen af redegørelsen kan virksomhederne eksempelvis tage udgangspunkt i FN’s principper 
for samfundsansvar i Global Compact . Der henvises til afsnit 3 .5 . under almindelige bemærkninger .

Efter § 99 a, stk . 2, nr . 1, skal redegørelsen indeholde en omtale af virksomhedens politikker for samfunds-
ansvar, hvis virksomheden har politikker for samfundsansvar . Politikkerne kan som nævnt blandt andet 
omhandle virksomhedens indsats for at fremme menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, for-
bedre miljøet, mindske virksomhedens klimapåvirkning og modvirke korruption .

Ved politikker forstås i denne forbindelse bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger, stra-
tegier eller andre dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med samfundsansvar .

Ligeledes skal virksomheden oplyse om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for sam-
fundsansvar, som virksomheden anvender .

Efter § 99 a, stk . 2, nr . 2, skal virksomheden redegøre for, hvordan den omsætter sine politikker for sam-
fundsansvar til handling . Virksomheden skal herunder redegøre for eventuelle systemer eller procedurer 
herfor . Det kan eksempelvis være ledelsessystemer, kontrolsystemer, evalueringer eller andre procedurer, 
der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne . Dette omfatter også, at virksomheden skal 
oplyse, hvis den er certificeret i henhold til en certificeringsordning for enten processer eller produkter 
(mærkningsordninger) .

Endelig skal virksomheden efter § 99 a, stk . 2, nr . 3, vurdere, hvad der er opnået som følge af virksomhe-
dens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt oplyse om eventuelle forventninger til arbejdet 
fremover . Det er ikke et krav, at virksomheden skal vurdere, hvilke målbare økonomiske resultater arbej-
det med samfundsansvar har medført .

Efter forslagets § 99 a, stk . 3, 1 . pkt . , skal redegørelsen for samfundsansvar placeres i ledelsesberetnin-
gen i virksomhedens årsrapport — eller eventuelt i et bilag hertil . I 2 . pkt . foreslås yderligere to alternative 
offentliggørelsesmåder .

Hvis redegørelsen placeres i et bilag, skal der være en henvisning hertil i ledelsesberetningen, og det skal 
tydeligt fremgå af bilaget, at det udgør en del af ledelsesberetningen, jf . årsregnskabslovens § 2, stk . 1, 
nr . 2 .

Hvis redegørelsen for samfundsansvar placeres i ledelsesberetningen eller i et bilag til ledelsesberetnin-
gen, vil redegørelsen blive omfattet af den udtalelse, revisor skal afgive vedrørende ledelsesberetningen 
efter årsregnskabslovens § 135, stk . 5 . I forbindelse med revisionen af årsregnskabet og et eventuelt kon-
cernregnskab skal revisor påse, at oplysninger i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysnin-
ger i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab . Revisor skal afgive en udtalelse herom .

I § 99 a, stk . 3, 2 . pkt ., foreslås det, at virksomhederne — i stedet for at medtage redegørelsen for sam-
fundsansvar i ledelsesberetningen — får mulighed for at vælge mellem yderligere to alternative offentlig-
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gørelsesmåder i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside, hvortil der 
henvises i ledelsesberetningen .

Virksomheder, som udarbejder en selvstændig rapport om deres arbejde med samfundsansvar, der opfyl-
der kravene til redegørelsen, jf . stk . 2, kan eksempelvis bruge denne og derfor enten tilføje denne som en 
supplerende beretning til årsrapporten eller offentliggøre denne på virksomhedens hjemmeside med hen-
visning hertil i ledelsesberetningen .

Hvis virksomheden udarbejder et grønt regnskab efter miljøbeskyttelseslovens regler herom eller en 
EMAS-miljøredegørelse, kan virksomheden ligeledes henvise hertil i sin redegørelse for samfundsansvar . 
Da reglerne om det grønne regnskab foreslås ændret, således at der kun skal afgives en ledelsesberetning 
hvert tredje år, skal virksomheden i sin redegørelse for samfundsansvar beskrive eventuelle opdateringer 
eller ændringer af det grønne regnskab eller i EMAS-miljøredegørelsen, der er foretaget i det pågældende 
regnskabsår . Hvis virksomheden derudover har politikker eller aktiviteter, der falder inden for samfunds-
ansvar, og som ikke er omfattet af virksomhedens grønne regnskab eller EMASmiljøredegørelse, skal der 
redegøres for disse på normal vis som følge af lovforslaget .

Det er op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvilken af offentliggørelsesmåderne, der ønskes anvendt . 
Derved sikres der størst mulig fleksibilitet for virksomhederne, som kan anvende netop den offentliggørel-
sesmåde, som passer bedst til den enkelte virksomheds dialog med interessenterne .

Uanset hvilken offentliggørelsesmåde, virksomheden vælger, har ledelsen ansvaret for oplysningerne og 
offentliggørelsen heraf i overensstemmelse med lovgivningens krav, jf . årsregnskabslovens §§ 8-10, der 
også vil omfatte de oplysninger efter forslagets § 99 a, som virksomheden vælger at give i en supplerende 
beretning til årsrapporten eller på hjemmesiden .

Vælger virksomheden at benytte en af de offentliggørelsesmåder, der er anført som alternativ til ledelses-
beretningen, skal det fremgå af ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er placeret, og hvordan interes-
senterne finder frem til redegørelsen, som skal være offentlig tilgængelig.

Er redegørelsen offentliggjort på en hjemmeside, jf . nr . 2, skal der oplyses et link til redegørelsen, så det 
er let for interessenterne at finde frem til redegørelsen via virksomhedens egen hjemmeside. Redegørel-
sen skal være tilgængelig på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for regn-
skabsbrugerne, jf . den foreslåede nye bestemmelse i § 149 a i forslagets § 1, nr . 5 .

I § 99 a, stk . 4, foreslås der indsat hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om 
offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar i henholdsvis en supplerende beretning og på virk-
somhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen . Reglerne vil blandt andet omfatte 
virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de 
oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, herunder at revisor skal kontrollere, at redegørelsen er 
offentlig tilgængelig på virksomhedens hjemmeside .

Det er ikke tiltænkt hverken at indskrænke eller udvide de pligter, revisor har i forhold til indholdet af oplys-
ninger i ledelsesberetningen, blot fordi oplysningerne placeres et andet sted end i ledelsesberetningen .
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Efter de gældende regler er supplerende beretninger ikke underlagt krav om revision og er heller ikke 
omfattet af krav om udtalelse fra revisor efter årsregnskabslovens § 135, stk . 5 . Det vil imidlertid være 
uhensigtsmæssigt, hvis det forhold, at virksomheden vælger at placere oplysningerne et andet sted end i 
ledelsesberetningen, kan føre til, at oplysningerne ikke undergives revisors gennemgang og udtalelse på 
samme måde, som hvis oplysningerne placeres i ledelsesberetningen .

Som en konsekvens heraf foreslås det, at der i § 135, stk . 5, indsættes en bestemmelse, som indebærer, 
at kravene til revisors gennemgang af indholdet af oplysningerne er de samme, uanset om oplysningerne 
placeres i ledelsesberetningen, i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjemmeside . Der hen-
vises til forslagets § 1, nr . 3 .

I forslagets § 99 a, stk . 5 og 6, foreslås nogle lempelser for virksomheder, der indgår i en koncern .

Efter § 99 a, stk . 5, kan virksomheden undlade at give oplysningerne efter stk . 1 og 2 i sit eget årsregn-
skab, hvis virksomheden er en modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab og heri opfylder kra-
vene for koncernen som helhed .

Virksomheden kan også undlade at give oplysningerne, både for virksomheden og for koncernen, hvis virk-
somheden opfylder betingelserne i stk . 7 om udarbejdelse af en fremskridtsrapport i forbindelse med til-
slutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer . Disse principper er 
omtalt i afsnit 3 .5 . under almindelige bemærkninger .

Efter § 99 a, stk . 6, kan en dattervirksomhed, der indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbej-
der koncernregnskab og heri opfylder oplysningskravene for koncernen som helhed, undlade at medtage 
oplysningerne i sin egen ledelsesberetning . Der kan være tale om såvel den ultimative modervirksomhed 
for den samlede koncern som en umiddelbart overliggende modervirksomhed .

En dansk dattervirksomhed i en udenlandsk koncern er kun fritaget for oplysningskravet, hvis modervirk-
somheden giver disse oplysninger i et offentligt tilgængeligt koncernregnskab . Hvis dette ikke er tilfældet, 
skal dattervirksomheden medtage redegørelsen for samfundsansvar i sin ledelsesberetning, i en supple-
rende beretning eller på virksomhedens hjemmeside .

Virksomheden kan også undlade at give oplysningerne i sin egen årsrapport, hvis modervirksomheden 
opfylder betingelserne i stk . 7 om udarbejdelse af en fremskridtsrapport i forbindelse med tilslutning til 
FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer . Disse principper er omtalt i afsnit 
3 .5 . under almindelige bemærkninger .

Undtagelserne er blandt andet begrundet i, at det er den øverste modervirksomhed i koncernen, som til-
slutter sig Global Compact på vegne af den samlede koncern . Det er således almindelig praksis i Global 
Compact, at koncernen rapporterer på vegne af dattervirksomheder .

Efter forslaget gælder lempelserne i § 99 a, stk . 5 og 6, såvel for store virksomheder i regnskabsklasse C 
som for virksomheder i regnskabsklasse D .

I forslagets § 99 a, stk . 7, foreslås det, at virksomheder, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller FN’s 
Principper for ansvarlige investeringer, fritages for at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar efter 
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dette lovforslag . Det foreslås således, at virksomheden kan undlade at give oplysningerne efter stk . 1 og 
2, hvis virksomheden rapporterer som led i sin tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for 
ansvarlige investeringer .

For at kunne anvende undtagelsen skal virksomheden have offentliggjort en fremskridtsrapport for det 
pågældende år, som er udarbejdet i forbindelse med tilslutningen . Fremskridtsrapporten skal være i over-
ensstemmelse med FN’s anbefalinger til fremskridtsrapportens indhold .

Den offentliggjorte fremskridtsrapport træder i stedet for pligten til at give oplysninger efter forslagets 
stk . 1 og 2 . Der stilles således ikke krav om, at virksomheden skal redegøre for indholdet af fremskridts-
rapporten .

I ledelsesberetningen skal virksomheden oplyse, at den anvender denne undtagelse . Desuden skal virk-
somheden oplyse, hvor fremskridtsrapporten er offentlig tilgængelig . Dette skal fremgå tydeligt af ledel-
sesberetningen . I ledelsesberetningen kan der eksempelvis henvises til virksomhedens egen hjemmeside, 
hvor der er anført et link til en offentliggjort fremskridtsrapport på Global Compact’s hjemmeside, så det 
er let for interessenterne at finde frem til fremskridtsrapporten.

Revisor skal påse, at virksomheden opfylder betingelsen for at anvende undtagelsen i § 99 a, stk . 7 . Det 
vil sige, at revisor skal kontrollere, at der er udarbejdet en fremskridtsrapport, som er offentlig tilgænge-
lig på Global Compact’s hjemmeside, hvis virksomheden har tilsluttet sig Global Compact . For virksomhe-
der, der har tilsluttet sig FN’s Principper for ansvarlige investeringer, skal revisor kontrollere, at virksom-
heden har udarbejdet en rapport om sine aktiviteter og fremskridt med at implementere principperne, som 
er offentlig tilgængelig for eksempel på virksomhedens hjemmeside . Endvidere skal revisor påse, at ledel-
sesberetningen indeholder korrekt oplysning om, hvor den pågældende rapport er offentlig tilgængelig for 
regnskabsbrugerne . Revisor har ikke yderligere opgaver i forhold til den pågældende rapport .

Ændret ved lov nr . 546 af 18 . juni 2012
1 . I § 99 a, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »stk . 2-7« til: »stk . 2-8« .

I § 99 a indsættes efter stk . 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Hvis virksomheden har politikker for at respektere menneskerettighederne og for at reducere 
klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal redegørelsen efter stk . 1 udtrykkeligt indeholde 
oplysninger om disse politikker . Hvis virksomheden har sådanne politikker, finder stk . 2 tilsvarende anven-
delse . Har virksomheden ikke sådanne politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen .«

1) I § 99 a, stk . 3, nr . 1, der bliver stk . 4, nr . 1, ændres »stk . 4, 1 . pkt .« til: »stk . 5, 1 . pkt .«
2) I § 99 a, stk . 3, nr . 2, der bliver stk . 4, nr . 2, ændres »stk . 4, 2 . pkt .« til: »stk . 5, 2 . pkt .«
3) I § 99 a, stk . 4, 1 . pkt ., der bliver stk . 5, 1 . pkt ., ændres »stk . 3, nr . 1« til: »stk . 4, nr . 1« .
4) I § 99 a, stk . 4, 2 . pkt ., der bliver stk . 5, 2 . pkt ., ændres »stk . 3, nr . 2« til: »stk . 4, nr . 2« .
5) I § 99 a, stk . 5, der bliver stk . 6, ændres »1 og 2« til: »1-3« .
6) I § 99 a, stk . 6, nr . 1, der bliver stk . 7, nr . 1, ændres »1 og 2« til: »1-3« .
7) I § 99 a, stk . 7, der bliver stk . 8, indsættes efter 1 . pkt .:
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»Det samme gælder for de oplysninger, som skal afgives i henhold til stk . 3, hvis fremskridtsrapporten 
omfatter menneskerettigheder og klima .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes et nyt stk . 3 i årsregnskabslovens § 99 a, der fastsætter krav om, at en evt . 
redegørelse for samfundsansvar udtrykkeligt skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for 
respekt af menneskerettigheder og politikker for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens akti-
viteter .

Som det fremgår af den gældende årsregnskabslovs § 99 a, stk . 1, skal store virksomheder supplere ledel-
sesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar . Ved samfundsansvar forstås, at virksomhederne 
frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige 
forhold samt bekæmpelse af korruption i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter .

Har virksomheden politikker for menneskerettigheder eller klima eller begge dele, skal redegørelsen ved-
rørende disse to emner indeholde de oplysninger, som fremgår af årsregnskabslovens § 99 a, stk . 2, der 
angiver de overordnede krav til indholdet af redegørelsen for samfundsansvar .

Har virksomheden ingen politikker for menneskerettigheder eller klima, foreslås det, at virksomheden eks-
plicit skal oplyse herom . Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal begrunde dette .

Bestemmelserne vedrørende formidling og offentliggørelse, jf . årsregnskabslovens § 99 a, stk . 3-7, der 
som følge af forslaget til § 99 a, stk. 3, bliver til stk. 4-8, finder tilsvarende anvendelse for politikker for 
menneskerettigheder og klima .

Ændret ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013
§ 99 a, stk . 7, affattes således:

»Stk. 7 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin 
egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden opfylder oplysningskravene efter stk . 1-3 for den sam-
lede koncern .« 

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 99 a, stk . 7, nr . 2, og stk . 8 giver mulighed for at undlade at udarbejde en redegø-
relse for samfundsansvar efter stk . 1-3 for henholdsvis dattervirksomheder og virksomheder, hvis de har 
udarbejdet en fremskridtsrapport i forbindelse med virksomhedens tilslutning til FN’s Global Compact eller 
FN’s principper for ansvarlige investeringer . Ændringen af årsregnskabslovens § 99 a betyder, at Erhvervs-
styrelsen gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for, hvilke alternative internationale rappor-
teringsformer virksomhederne kan anvende og derved undtages fra kravet i årsregnskabslovens § 99 a . 
Derved sikres en mere fleksibel adgang til at anerkende relevante in¬ter¬na¬tio¬nale standarder for rap-
portering om samfundsansvar .
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Som følge af ændringen i lovforslagets § 1, nr . 2, affattes § 99 a, stk . 7 på ny, så bestemmelsen nu alene 
omfatter indholdet af stk. 7, nr. 1, mens stk. 7, nr. 2 — samt stk. 8 — flyttes til en ny bekendtgørelse. Se 
bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr . 2 og 3 .

Ændret ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013
§ 99 a, stk . 8, affattes således:

»Stk. 8 . En virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller stan-
darder, kan undlade at give de oplysninger, som er anført i stk . 1-3 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at § 99 a, stk . 8 ophæves og erstattes af et nyt stk . 8, hvoraf det fremgår, at virksomheder 
kan undtages fra at rapportere efter § 99 a, hvis de oplyser om samfundsansvar efter internationale ret-
ningslinjer eller standarder .

Ændret ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013
I § 99 a indsættes som stk . 9:

»Stk. 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, under hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse 
om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder og undlade at give de oplysninger, 
som er anført i stk . 1-3 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås endvidere, at der indsættes et nyt stk . 9, hvoraf det fremgår, at Erhvervsstyrelsen kan fast-
sætte nærmere regler om, hvilke internationale retningslinjer og standarder, der kan give undtagelse og 
under hvilke betingelser . De nærmere regler for undtagelse fra § 99 a fastsættes ved en bekendtgørelse, 
således at undtagelsen i første omgang som hidtil vil omfatte de anerkendte internationale rapporterings-
standarder fra FN Global Compact, PRI og som noget nyt GRI .

Det vil fortsat være en betingelse for at være undtaget fra § 99 a, stk . 3, at de alternative rapporterings-
former omfatter menneskerettigheder og klima .

Erhvervsstyrelsen vil udarbejde bekendtgørelsen umiddelbart efter vedtagelsen af nærværende lovfor-
slag .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 99 a affattes således:

»§ 99 a . Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, 
jf . stk . 2-9 . Ved virksomheders samfundsansvar forstås, at virksomheder integrerer hensyn til blandt andet 
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menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i 
deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter .

Stk. 2 . Redegørelsen skal som minimum indeholde følgende, jf . dog stk . 3, 6 og 7:
1) Der skal gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel .
2) Der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder om eventuelle 

standarder, retningslinjer eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender . Der skal 
som minimum oplyses om politikker for miljø, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksom-
hedens aktiviteter, sociale forhold samt medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, anti-kor-
ruption og bestikkelse . For hvert politikområde skal det oplyses, om virksomheden har en politik på det 
pågældende område, og hvad politikken i givet fald går ud på .

3) For hvert politikområde, jf . nr . 2, skal det oplyses, hvordan virksomheden omsætter sin politik for sam-
fundsansvar til handling, og der skal oplyses om eventuelle systemer eller procedurer herfor . Der skal 
endvidere gives oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu (”due diligence”), hvis virksom-
heden anvender sådanne processer .

4) Der skal gives oplysning om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, 
herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, 
produkter og tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i nr . 2 nævn-
te områder . Der skal herunder gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer de pågældende 
risici . Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde .

5) Der skal gives oplysning om virksomhedens anvendelse af eventuelle ikke-finansielle nøglepræstations-
indikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter .

6) Der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af 
virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forvent-
ninger til arbejdet fremover . Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde, jf . nr . 2 .
Stk. 3 . Har virksomheden ikke politikker for samfundsansvar på de i stk . 2, nr . 2, anførte områder, skal 

dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områ-
der .

Stk. 4 . Redegørelsen skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet væl-
ge at give redegørelsen
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i hen-

hold til regler udstedt i medfør af stk . 8, 1 . pkt ., eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt 

i medfør af stk . 8, 2 . pkt .
Stk. 5 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter 

stk . 1-3 gives for koncernen som helhed .
Stk. 6 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledel-

sesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-3 .
Stk. 7 . En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter stk . 2, hvis 

virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller stan-
darder, der indeholder de i stk . 2 anførte oplysninger . Stk . 3 finder tilsvarende anvendelse, hvis oplysnin-
gerne ikke dækker de i stk . 2 anførte politikområder .

Stk. 8 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfunds-
ansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offent-
liggøres heri, jf . stk . 4, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegø-
relsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering 
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af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres 
på hjemmesiden, jf . stk . 4, nr . 2 .

Stk. 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan oply-
se om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 99 a i årsregnskabsloven skal store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 
supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar . § 99 a gælder desuden for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) uanset 
virksomhedens størrelse, jf . § 102, stk . 1 .

Da § 99 a blev indført i årsregnskabsloven i 2009, var der tale om et nationalt krav, som ikke var direktiv-
reguleret .

Siden da er der blevet fastsat regler om redegørelse for samfundsansvar i ændringsdirektiv 2014/95/EU 
af 22 . oktober 2014, der indsætter en bestemmelse i artikel 19 a i det nye regnskabsdirektiv, som med-
lemsstaterne er forpligtede til at gennemføre .

Direktivets regler svarer i vid udstrækning til de gældende regler i § 99 a, men afviger også herfra på en 
række punkter, som omtales nærmere nedenfor .

Medlemsstaterne skal som minimum gennemføre direktivets krav for store virksomheder af offentlig inte-
resse . I direktivet er store virksomheder angivet som virksomheder, der på balancetidspunktet har haft et 
gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 500 eller derover .

Det foreslås, at direktivets krav gennemføres i en ny affattelse af § 99 a, som skal gælde for alle de virk-
somheder, der i dag er omfattet af § 99 a, dog således, at direktivets krav gennemføres i to tempi for de 
omfattede virksomheder .

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt 
antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 500 eller derover, foreslås det, at den nye affattelse 
af § 99 a får virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . januar 2016 eller senere, jf . forslagets § 6, 
stk . 5, 4 . pkt .

For store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret 
på under 500, foreslås det, at den nye affattelse af § 99 a får virkning for regnskabsår, der begynder den 
1 . januar 2018 eller senere, jf . forslagets § 6, stk . 5, 1 pkt .

Indtil den nye § 99 a får virkning for disse virksomheder som omtalt ovenfor, finder den hidtil gældende 
§ 99 a anvendelse . For regnskabsår, der begynder den 1 . januar 2016 eller senere, skal redegørelsen i hen-
hold til § 99 a, stk . 3, dog tillige suppleres med oplysninger om politikker for miljøforhold, hvis virksomhe-
den har politikker for miljøforhold, jf . § 6, stk . 5, 2 . og 3 . pkt . Det betyder, at hvis virksomheden har poli-
tikker for miljøforhold, herunder for at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktiviteter, skal 
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redegørelsen suppleres med udtrykkelige oplysninger om disse politikker . Har virksomheden ikke sådanne 
politikker, skal dette oplyses i ledelsesberetningen .

Den nye § 99 a finder ligesom den gældende § 99 a tilsvarende anvendelse på modervirksomheder, som 
udarbejder koncernregnskab . Der henvises til forslagets § 1, nr . 161, vedrørende ændring af § 128, stk . 2 . 
Endvidere kan der henvises til forslagets § 6, stk . 6, og bemærkningerne hertil vedrørende ikrafttræden 
m .v .

Det foreslås som nævnt, at direktivets krav gennemføres i en ny affattelse af § 99 a .

Direktivets artikel 19 a, stk . 1, indebærer, at de omhandlede virksomheder i ledelsesberetningen skal med-
tage en ikke-finansiel redegørelse, der indeholder en række nærmere angivne oplysninger om virksomhe-
dens samfundsansvar, som omtales nedenfor .

Oplysningerne skal ifølge direktivbestemmelsen gives i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af 
virksomhedens udvikling, resultat, situation og påvirkningen af virksomhedens aktiviteter . Der er således 
tale om, at redegørelsen for samfundsansvar skal have relation til virksomhedens kerneforretning, og at 
oplysningerne skal gives i det omfang, de er relevante for forståelsen af udviklingen i og påvirkning af ker-
neforretningens aktiviteter . Dette er i den foreslåede § 99 a afspejlet ved, at redegørelsen skal indeholde 
oplysninger om samfundsansvar set i forhold til virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktivite-
ter (såkaldt forretningsdrevet samfundsansvar) .

Den foreslåede nye affattelse af § 99 a skal også ses i lyset af årsregnskabslovens § 12, som indeholder et 
generelt krav om, at årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres øko-
nomiske beslutninger . Regnskabsbrugerne udgør en bred kreds af interessenter, herunder virksomheder, 
organisationer, offentlige myndigheder, medarbejdere, aktionærer, kunder, leverandører og långivere 
m.fl., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport. De omhand-
lede beslutninger kan f .eks . vedrøre placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, ledelsens forvalt-
ning af virksomhedens ressourcer og fordeling af virksomhedens ressourcer .

Den foreslåede § 99 a, stk . 1, 1 . pkt ., fastslår i lighed med den hidtil gældende bestemmelse, at virksom-
heden skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar .

Ved virksomheders samfundsansvar forstås ifølge 2 . pkt ., at virksomheder integrerer hensyn til blandt 
andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korrup-
tion i deres forretningsstrategi og forretningsaktiviteter. Den foreslåede definition er således identisk med 
definitionen i den hidtil gældende bestemmelse med den ændring, at udtrykket ”frivilligt” ikke længere 
nævnes udtrykkeligt .

I de senere år er der fremkommet nye og reviderede retningslinjer og principper for samfundsansvar . Den 
enkelte virksomhed viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog 
med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstem-
melse med internationalt anerkendte retningslinjer og principper . Virksomheders samfundsansvar hand-
ler grundlæggende om virksomhedernes ansvar for den påvirkning, de har på samfundet . Målet med at 
vise samfundsansvar er at skabe størst mulig fælles værdi (shared value) for virksomhedens ejere/aktio-
nærer og øvrige interessenter og samfundet som helhed samt identificere, forebygge og afbøde eventu-
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elle negative påvirkninger . Virksomheders samfundsansvar handler med andre ord både om at maksimere 
virksomhedernes positive værdiskabelse såvel som at minimere aktuelle og potentielle negative påvirknin-
ger, der udspringer af forretningen . Af anerkendte internationale retningslinjer og principper kan blandt 
andet nævnes FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv, FN’s Global Compact, de FN 
støttede Principper for Ansvarlige Investeringer (PRI), OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksom-
heder, ILO’s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder og socialpolitik, ISO standarder 
som f .eks . den vejledende ISO 26000 standard om virksomheders samfundsansvar, Global Reporting Ini-
tiative (GRI) m .v .

Den foreslåede § 99 a, stk . 2, angiver, hvilke oplysninger redegørelsen som minimum skal indeholde . Disse 
oplysningskrav afviger på nogle punkter fra oplysningskravene i den hidtil gældende § 99 a som forklaret 
nedenfor .

Efter den foreslåede § 99 a, stk . 2, nr . 1, skal der gives en kort beskrivelse af virksomhedens forretnings-
model . Den gældende § 99 a indeholder derimod ikke krav om beskrivelse af virksomhedens forretnings-
model .

Kravet gennemfører artikel 19 a, stk . 1, litra a, i det nye regnskabsdirektiv, jf . ændringsdirektiv 2014/95/
EU . Direktivet angiver ikke nærmere, hvilke krav der stilles til beskrivelsen af virksomhedens forretnings-
model, men nævner blot, at den skal beskrives kort. Virksomheden definerer således selv indholdet og 
detaljeringsgraden af de oplysninger, der gives om forretningsmodellen .

Da formålet med at give oplysning om virksomhedens forretningsmodel er, at en beskrivelse af forret-
ningsmodellen vil bidrage til forståelsen af koblingen mellem strategi og (kerne)forretning og virksomhe-
dens tilgang til samfundsansvar, bør beskrivelsen af forretningsmodellen dog typisk inkludere emner som 
fx forretningsområder, produkter og tjenesteydelser .

Den nye § 99 a, stk . 2, nr . 2, fastslår, at der skal gives oplysning om virksomhedens politikker for samfunds-
ansvar . Der skal herunder oplyses om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for samfunds-
ansvar, som virksomheden anvender, ligesom det er anført i den gældende § 99 a, stk . 2, nr . 1 . Ved poli-
tikker forstås i denne forbindelse bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andre 
dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med samfundsansvar .

Desuden angiver den nye § 99 a, stk. 2, nr. 2, hvilke specifikke politikområder der som minimum skal gives 
oplysning om . Disse afviger fra den gældende § 99 a på nogle områder .

Ifølge den gældende § 99 a skal virksomhederne redegøre for deres politikker for samfundsansvar samt 
specifikt for politikker vedrørende klima og menneskerettigheder, jf. § 99 a, stk. 2, nr. 1, og stk. 3.

Efter den nye § 99 a, stk . 2, nr . 2, skal der i overensstemmelse med direktivets artikel 19 a, stk . 1, som 
minimum redegøres for følgende emner/politikområder: Miljø, herunder klima; sociale forhold og medar-
bejderforhold; respekt for menneskerettigheder; anti-korruption og bestikkelse .

Præambel nr . 7 til ændringsdirektivet uddyber, hvilke oplysninger de respektive politikområder nærmere 
bør eller kan indeholde . Som eksempler på oplysninger om miljøforhold nævnes oplysninger om aktuelle 
og forudsigelige påvirkninger af en virksomheds aktiviteter for miljøet, og hvor det er relevant, for sund-
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heden og sikkerheden, brugen af vedvarende og/eller ikke-vedvarende energikilder, drivhusgasemissio-
ner, vandforbrug og luftforurening .

Efter forslaget skal miljø- og klimaforhold betragtes som to selvstændige politikområder . Dog kan virksom-
heden vælge at lade oplysninger om klimaforhold indgå som en del af virksomhedens miljørapportering .

Som eksempler på oplysninger om sociale og personalemæssige anliggender nævner præambel nr . 7 
oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Interna-
tionale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarke-
dets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforenings-
rettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foran-
staltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund . Med hensyn til oplys-
ninger om menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, samt bekæmpelse af korruption og 
bestikkelse,  kan  den  ikke-finansielle  redegørelse  indeholde  oplysninger  om  forebyggelse  af  negative 
påvirkninger af menneskerettighederne og/eller de instrumenter, der er indført til bekæmpelse af korrup-
tion og bestikkelse .

Mens emnerne således udvides i den nye § 99 a, stk . 2, nr . 2, i forhold til den gældende § 99 a, er tilgan-
gen ligesom i den gældende § 99 a på tilsvarende vis overordnet og principbaseret . Det er dog ligesom 
efter den gældende § 99 a ikke tilstrækkeligt alene at oplyse, at virksomheden har en politik for et givent 
område som eksempelvis miljø . Virksomheden skal også redegøre for indholdet af den pågældende politik 
— omend virksomheden selv bestemmer detaljeringsgraden heraf .

Efter den foreslåede nye § 99 a, stk . 2, nr . 3, skal det for hvert politikområde, som nævnt i nr . 2, oplyses, 
hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling, og der skal herunder gives 
oplysning om anvendte processer for nødvendig omhu (”due diligence”), hvis virksomheden anvender 
sådanne processer . Da det skal oplyses, hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsan-
svar til handling, er det ikke i overensstemmelse med lovkravet blot negativt at oplyse, at virksomheden 
ikke omsætter sine politikker til handling . Virksomheden skal positivt beskrive, hvordan politikkerne gen-
nemføres i handlinger, idet virksomheden dog selv bestemmer detaljeringsgraden af oplysningerne .

Efter den gældende § 99 a, stk . 2, nr . 2, skal virksomheden oplyse om eventuelle systemer eller procedu-
rer, idet der dog ikke her stilles krav om oplysning om due diligence processer .

Baggrunden for kravet om beskrivelse af due diligence processer i den nye § 99 a, stk . 2, nr . 3, er, at arti-
kel 19 a, stk . 1, litra b, i det nye regnskabsdirektiv, jf . ændringsdirektiv 2014/95/EU, stiller krav om, at 
beskrivelsen af virksomhedens politikker skal omfatte en beskrivelse af ”implementerede due diligence 
processer” .

Virksomhederne har således ikke efter direktivet pligt til at anvende såkaldte due diligence processer, men 
har pligt til for hvert politikområde at oplyse om anvendelsen af sådanne processer, hvis virksomheden gør 
brug heraf . Begrebet ”due diligence” er i den nye § 99 a gengivet som nødvendig omhu (due diligence) . 
Direktivet uddyber ikke nærmere, hvilke oplysninger virksomheden skal give om anvendte due diligence 
processer . Virksomheden må derfor foretage en konkret vurdering af, hvilke oplysninger der bør gives 
herom i forhold til virksomhedens politikker for samfundsansvar under hensyntagen til, at oplysningerne 
er relevante og proportionale set i forhold til virksomhedens aktiviteter .
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Den gældende § 99 a opererer ikke direkte med due diligence begrebet . Due diligence begrebet er deri-
mod defineret i de internationale retningslinjer for samfundsansvar som OECD’s Retningslinjer for Multina-
tionale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv — begge vedtaget i 
2011 — hvor det indgår som et centralt element . Direktivet refererer til de nævnte internationale retnings-
linjer . Lov nr . 546 af 18 . juni 2012 om mæglingsog klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 
bygger ligeledes på disse retningslinjer .

Efter den foreslåede nye § 99 a, stk . 2, nr . 4, skal der gives oplysning om de væsentligste risici i relation til 
virksomhedens forretningsaktiviteter . Der skal herunder, hvor det er relevant og proportionalt, gives 
oplysninger i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser, som inde-
bærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i stk . 2, nr . 2, nævnte politikområder, som er omtalt 
ovenfor .

Den gældende § 99 a opererer ikke med en lignende pligt til at oplyse om de væsentligste risici i relation 
til virksomhedens forretningsaktiviteter . Begreberne — dvs . forretningsforbindelser, negative påvirkninger 
(adverse impacts) m.v. — er defineret i både OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (2011) 
og FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (2011), som direktivet referer til, og som 
loven om mæglingsog klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd også bygger på .

Kravet i den nye § 99 a, stk . 2, nr . 4, gennemfører artikel 19 a, stk . 1, litra d, i direktivet .

Afgrænsningen af de væsentligste risici, jf . den foreslåede nye § 99 a, stk . 2, nr . 4, må bero på en konkret 
væsentlighedsvurdering . Præambel nr . 8 til ændringsdirektivet præciserer, at virksomhederne bør frem-
lægge tilstrækkelige oplysninger om forhold, der springer i øjnene, som dem der med størst sandsynlighed 
vil føre til, at de væsentligste risici for alvorlige påvirkninger manifesterer sig, samt om påvirkninger, der 
allerede har manifesteret sig . Alvoren af sådanne påvirkninger bør vurderes på baggrund af deres omfang 
og grad . Risikoen for negativ påvirkning kan stamme fra virksomhedens egne aktiviteter eller kan hænge 
sammen med dens drift, og hvor det er relevant og proportionalt, dens produkter, tjenesteydelser eller for-
retningsforbindelser, herunder leverandørog underleverandørkæder .

Efter den foreslåede nye § 99 a, stk. 2, nr. 5, skal virksomheden give oplysning om anvendelse af ikke-fi-
nansielle nøglepræstationsindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter, hvis virksom-
heden anvender sådanne indikatorer .

Efter den gældende § 99 a stilles der ikke krav om oplysning om virksomhedens eventuelle anvendelse af 
nøglepræstationsindikatorer .

Kravet om oplysning om anvendelse af eventuelle nøglepræstationsindikatorer i den foreslåede nye 
§ 99 a, stk . 2, nr . 5, har baggrund i direktivets artikel 19 a, stk . 1, litra e, som kræver, at virksomhederne 
skal oplyse om relevante  ikke-finansielle nøglepræstationsindikatorer  (på engelsk kaldet ”non-financial 
key performance indicators” forkortet KPI), som er relevante for virksomhedens specifikke forretningsak-
tiviteter .

Nøglepræstationsindikatorer er et alment kendt og benyttet værktøj, som har til formål at måle virksom-
hedens indsats qua resultatmål for en given målsætning på bestemte forretningsaktiviteter . Sådanne indi-
katorer kan også anvendes på ikke-finansielle områder som f.eks. miljø- og sociale forhold.
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Direktivet angiver ikke nærmere, hvordan anvendelse af virksomhedens nøglepræstationsindikatorer skal 
beskrives .

Efter den foreslåede nye § 99 a, stk . 2, nr . 6, skal der gives oplysning om virksomhedens vurdering af, 
hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret . 
Oplysningerne skal gives for hvert enkelt politikområde . Kravet gennemfører direktivets artikel 19 a, 
stk . 1, litra e . Det foreslås desuden, at der gives oplysning om virksomhedens eventuelle forventninger til 
arbejdet fremover, ligesom det er tilfældet efter § 99 a, stk . 2, nr . 3 .

Det følger af direktivet, at virksomhederne som minimum skal oplyse om resultaterne af virksomhedens 
politikker for de enkelte emner/områder, dvs . sociale forhold, menneskerettigheder, miljø m .v . som omtalt 
ovenfor i bemærkningerne til den nye § 99 a, stk . 2, nr . 2 . Det er ikke et krav, at virksomheden skal vur-
dere, hvilke målbare økonomiske resultater arbejdet med samfundsansvar har medført . Det er omvendt 
heller ikke tilstrækkeligt alene at oplyse om værdiskabende resultater for virksomheden selv . Resultater 
kan omfatte både positive og negative resultater for de enkelte (politik)områder . Oplysningerne skal have 
relation til virksomhedens kerneforretning og bør gives i det omfang, de er relevante for forståelsen af 
udviklingen i og påvirkningen af kerneforretningens aktiviteter . Dette kan eksempelvis omfatte positive 
eller negative påvirkninger af medarbejderes trivsel, berørte personers menneskerettigheder blandt 
eksempelvis leverandører, miljø- og klimamæssige påvirkninger osv .

Den gældende § 99 a, stk . 2, nr . 3, indeholder ligeledes krav om, at redegørelsen for samfundsansvar skal 
indeholde oplysning om virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens 
arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet 
fremover . Den gældende § 99 a stiller dog ikke krav om, at vurderingen heraf skal gives for hvert enkelt 
politikområde .

Uanset at der i den gældende § 99 a, stk . 4, ikke stilles et udtrykkeligt krav om, at virksomheden skal rede-
gøre for resultater, og at redegørelsen skal omfatte hvert enkelt politikområde, skal redegørelsen naturlig-
vis i sin helhed være afbalanceret og retvisende .

Hvis en virksomhed har besluttet, at den ikke vil have politikker for samfundsansvar, skal virksomheden 
efter den nye § 99 a, stk . 3, oplyse dette i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert 
enkelt politikområde, som er nævnt i stk . 2, nr . 2 .

Der er således tale om et »følg eller forklar-princip« . Der stilles ikke krav om, at virksomheden skal have 
politikker for samfundsansvar, men hvis virksomheden ikke har det, skal den oplyse herom i ledelsesberet-
ningen og forklare, hvorfor den ikke har det .

»Følg eller forklar«-princippet er også anvendt i årsregnskabslovens § 107 b og § 107 c vedrørende rede-
gørelsen for virksomhedsledelse, som børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er forpligtet 
til at udarbejde i dag . Her fremgår det bl .a . af § 107 b, stk . 1, nr . 3 og 4, og § 107 c, stk . 1, nr . 3, at virk-
somheden skal angive grundene til, at virksomheden ikke anvender den omhandlede kodeks for virksom-
hedsledelse, hvis virksomheden har besluttet ikke at anvende kodeksen .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 491 

Efter den gældende § 99 a er det tilstrækkeligt, at virksomheder, som ikke har politikker for samfundsan-
svar, oplyser dette i ledelsesberetningen . Efter den gældende bestemmelse stilles der således ikke krav 
om, at virksomheden skal anføre grundene hertil .

Ved at stille krav om »følg eller forklar« følger direktivet et alment anerkendt princip inden for rapporte-
ring internationalt .

Direktivet fastslår, at forklaringen, der skal gives for hvert enkelt politikområde, skal være klar og begrun-
det .

§ 99 a, stk . 4, viderefører den gældende § 99 a, stk . 4, uden indholdsmæssige ændringer . Bestemmelsen 
vedrører redegørelsens placering og offentliggørelse og ligger inden for rammerne af direktivets bestem-
melser om redegørelsens placering og offentliggørelse, jf . direktivets artikel 19 a, stk . 4 .

Forslaget indebærer, at redegørelsen for samfundsansvar som hidtil skal gives i eller i tilknytning til ledel-
sesberetningen, i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, 
eller på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, jf . § 99 a, stk . 4 . Erhvervs-
styrelsen fastsætter nærmere regler herom, jf . det foreslåede stk . 8, der viderefører det gældende stk . 5 . 
Den enkelte virksomhed kan således frit vælge den offentliggørelsesmåde, som virksomheden anser for 
mest hensigtsmæssig inden for lovens rammer .

I den nye § 99 a, stk . 5, foreslås det ligesom efter det gældende stk . 6, at for virksomheder, som udarbej-
der koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter stk . 1-3 gives for koncernen som helhed .

I sammenhæng hermed foreslås det i § 99 a, stk . 6, ligesom efter det gældende stk . 7, at en dattervirk-
somhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning, hvis 
en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-3 .

De nye § 99 a, stk . 5 og 6, er i overensstemmelse med direktivets artikel 19 a, stk . 3, og artikel 29 a, stk . 2 
og 3, hvoraf det fremgår, at der kan rapporteres på koncernniveau, ligesom en (datter)virksomhed kan 
undlade at rapportere om samfundsansvar, hvis den indgår i en overliggende koncerns rapportering .

Det foreslås i den nye § 99 a, stk . 7, at virksomheden ligesom efter det gældende stk . 8 kan undlade at 
udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, der indeholder de oplys ning er, som er anført i stk . 2, hvis 
virksomheden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller stan-
darder .

Den nye § 99 a, stk . 7, har baggrund i direktivets artikel 19 a, stk . 4, hvoraf det fremgår, at medlemssta-
terne ikke behøver at stille krav om, at virksomheden skal udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, 
hvis virksomheden udarbejder en selvstændig rapport om samfundsansvar (f .eks . en FN Global Compact 
rapport), der dækker den samme regnskabsperiode som årsrapporten, og som lever op til oplysningskra-
vene i direktivets artikel 19 a, stk . 1, og som gennemføres i den nye § 99 a, stk . 2 . Med hensyn til de ind-
holdsmæssige krav indebærer dette, at en selvstændig rapport i form af f .eks . en FN Global Compact Com-
munication on Progress (COP), eller f .eks . en Global Reporting Initiative (GRI) rapport, for hvert politikom-
råde skal opfylde direktivets oplysningskrav, herunder med hensyn til rapportering om risici m .v . Hvis 
oplysningerne i rapporten ikke dækker de oplysninger, som kræves efter den nye § 99 a, stk . 2, skal virk-
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somheden oplyse dette i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil, jf . henvisningen til den nye 
§ 99 a, stk . 3 .

§ 99 a, stk . 8, 1 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse 
af redegørelsen for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i for-
hold til de oplysninger, som offentliggøres heri .

§ 99 a, stk . 8, 2 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse 
af redegørelsen for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens 
opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som 
offentliggøres på hjemmesiden .

Med hjemmel i den gældende § 99 a, stk . 5, har Erhvervsstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr . 761 af 20 . 
juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar 
på virksomhedens hjemmeside mv ., som ændret ved bekendtgørelse nr . 194 af 21 . februar 2014 .

Bekendtgørelsen indeholder bl .a . regler om, hvordan den lovpligtige redegørelse, som virksomheden 
udarbejder efter § 99 a, skal betegnes, så der ikke kan opstå tvivl om, at der er tale om den lovpligtige rede-
gørelse i modsætning til eventuelle frivillige oplysninger om samfundsansvar, som virksomheden måtte 
vælge at offentliggøre udenfor den lovpligtige redegørelse .

Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse, jf . § 99 a, må ikke ændres efterfølgende, men virksomheden 
har mulighed for at offentliggøre en opdatering af oplysningerne i den lovpligtige redegørelse i løbet af det 
efterfølgende regnskabsår efter reglerne herom i bekendtgørelsen . Oplysningerne i opdateringen skal hol-
des tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse, f .eks . under betegnelsen ”frivillige supplerende oplys-
ninger om samfundsansvar . ”

Hvis virksomheden vælger at placere den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 a, på virksomhedens hjemme-
side via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, hindrer § 99 a og bekendtgørelsen ikke, at virksomhe-
den også omtaler sit arbejde med samfundsansvar andre steder, f .eks . ved at medtage et resumé af rede-
gørelsen for samfundsansvar i ledelsesberetningen . Sådanne frivillige oplysninger om samfundsansvar 
må dog ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den lovpligtige redegørelse for samfunds-
ansvar efter § 99 a . Desuden er det en betingelse, at de frivillige oplysninger, som gives i ledelsesberetnin-
gen, opfylder lovens almindelige kvalitetskrav, herunder kravet om, at oplysningerne skal være retvi-
sende .

Hvis den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 a, placeres i ledelsesberetningen, hindrer § 99 a og bekendtgø-
relsen heller ikke, at virksomheden også offentliggør frivillige oplysninger om samfundsansvar andre ste-
der, f .eks . på virksomhedens hjemmeside . § 99 a hindrer således ikke, at virksomheden f .eks . offentliggør 
en rapport, som uddyber redegørelsen efter § 99 a . Ligesom i eksemplet ovenfor må sådanne frivillige 
oplysninger om samfundsansvar ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den lovpligtige 
redegørelse . Er indholdet af de frivillige oplysninger vildledende eller fejlagtige, kan dette efter omstæn-
dighederne indebære en overtrædelse af anden lovgivning .

I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk . 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab . Revi-
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sors udtalelse om ledelsesberetningen omfatter bl .a . ledelsens redegørelse for samfundsansvar i henhold 
til § 99 a . Det gælder uanset, om redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen, eller redegørelsen er pla-
ceret i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesbe-
retningen, da der er tale om en redegørelse, som hører til ledelsesberetningen .

Revisors udtalelse skal bl .a . omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, 
som revisor måtte blive opmærksom på. Mangler kan bestå i, at der mangler en eller flere oplysninger, som 
lovgivningen kræver . Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er opfyldt på korrekt vis . Konsta-
teringen af eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af ledelsesberetningen . Det 
forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetningen .

Revisor skal således kort beskrevet gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammenholde oplysningerne 
heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sammenholde oplysningerne 
heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision af regnska-
bet, og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberet-
ningen .

De nærmere regler herom findes  i bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers 
erklæringer . Reglerne er forklaret i erklæringsvejledningen, som kan ses på www .erst .dk . Der kan endvi-
dere henvises til vejledningsmaterialet om redegørelsen for samfundsansvar, der kan findes på www.sam-
fundsansvar .dk .

Hvis redegørelsen for samfundsansvar efter § 99 a er placeret på virksomhedens hjemmeside eller i en 
supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, har revisor — i tillæg 
til ovennævnte pligter — nogle særlige pligter, som fremgår af bekendtgørelsen om offentliggørelse af 
redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside 
mv .

Hvis redegørelsen er placeret på virksomhedens hjemmeside, skal revisor således bl .a . påse, at ledelses-
beretningen indeholder oplysning herom med angivelse af den URL-adresse, der skal benyttes for at 
komme direkte til redegørelsen, at redegørelsen offentliggøres under den rette betegnelse, så den ikke kan 
forveksles med frivillige oplysninger om samfundsansvar, og at det fremgår af redegørelsen, at den udgør 
en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport .

Den foreslåede bemyndigelse i § 99 a, stk . 8, vil blive anvendt til at fastsætte regler om samme forhold 
som bemyndigelsen i den gældende § 99 a, stk . 5 . Med hjemmel heri har Erhvervsstyrelsen, som nævnt, 
udstedt bekendtgørelsen om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for 
samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m .v . der er omtalt ovenfor .

Virksomheder, som i dag udarbejder redegørelse for samfundsansvar efter den gældende § 99 a, men som 
fremover udarbejder redegørelsen efter den nye § 99 a, vil således blive mødt med de samme krav med 
hensyn til redegørelsens placering og offentliggørelse som hidtil, og revisors opgaver i forbindelse med 
redegørelsen vil også være de samme som hidtil . Revisors opgaver ligger inden for direktivets rammer, jf . 
betragtning nr . 16 i præamblen til ændringsdirektivet .

https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://samfundsansvar.dk/
https://samfundsansvar.dk/
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Der vil dog være den forskel for virksomheder, som i dag anvender undtagelsen i den gældende § 99 a, 
stk . 8, at det fremover ikke vil være tilstrækkeligt at henvise i ledelsesberetningen til f .eks . Global Com-
pacts hjemmeside, hvor virksomhedens Global Compact rapport er offentliggjort . Hvis virksomheden 
anvender en tilsvarende undtagelse i den nye § 99 a, stk . 8, skal Global Compact rapporten i så fald også 
være offentligt tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetnin-
gen, som omtalt i bemærkningerne til den nye § 99 a, stk . 9, nedenfor . Desuden skal rapporten opfylde 
direktivets oplysningskrav for hvert politikområde som omtalt i bemærkningerne til stk . 7 .

Det foreslås i den nye § 99 a, stk . 9, at Erhvervsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om, 
under hvilke betingelser en virksomhed kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer 
eller standarder, jf . det foreslåede stk . 7, ligesom efter den gældende § 99 a, stk . 9 . Med hjemmel heri har 
Erhvervsstyrelsen udstedt bekendtgørelse nr . 1543 af 16 . december 2013 om redegørelse for samfunds-
ansvar efter internationale retningslinjer eller standarder .

Bekendtgørelsen indeholder regler om, hvilke internationale standarder og retningslinjer der kan anven-
des i stedet for at udarbejde redegørelsen for samfundsansvar efter § 99 a, og på hvilke betingelser . Den 
foreslåede bemyndigelse i § 99 a, stk . 9, vil blive anvendt til at fastsætte regler om samme forhold . Der vil 
dog være den forskel, at den pågældende rapport i modsætning til i dag også skal være offentligt tilgæn-
gelig på virksomhedens egen hjemmeside som omtalt i bemærkningerne til stk . 8, og rapporten skal 
opfylde direktivets oplysningskrav som omtalt i bemærkningerne til stk . 7 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 99 a affattes således:

»§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegørelse for sam-
fundsansvar . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde 
med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale- og personaleforhold samt for-
hold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse . Oplysnin-
gerne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets 
påvirkning af forholdene i 2 . pkt .

Stk . 2 . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for samfundsansvar for 
de forhold, der er nævnt i stk . 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for sam-
fundsansvar, som virksomheden anvender . Har virksomheden for et eller flere forhold valgt ikke at have 
en politik, skal redegørelsen indeholde en klar og begrundet forklaring herfor . For hvert forhold, hvor virk-
somheden har en politik, skal oplyses følgende:
1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar .
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuel-

le systemer eller procedurer herfor .
3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne processer .
4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med 

samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger til arbejdet fremover .
Stk . 3 . Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politikker for de forhold, der er nævnt i stk . 1, 

indeholde følgende:
1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel .
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2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk . 1, i relation til virk-
somhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virk-
somhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjenesteydelser, som indebærer en særlig risiko for 
negative påvirkninger af de forhold, der er nævnt i stk . 1 . Der skal gives oplysning om, hvordan virk-
somheden håndterer de pågældende risici .

3) Oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forretnings-
aktiviteter .

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporteret i den finansiel-
le del af regnskabet .
Stk . 4 . Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk . 2 og 3, hvis offentlig-

gørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for virksomheden i forbin-
delse med igangværende forhandlinger eller retstvister . Undladelse af at give oplysninger må dog ikke for-
hindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, 
situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af de forhold, der er nævnt i stk . 1 . Anvendes undtagel-
sen i 1 . pkt ., skal virksomheden oplyse i sin redegørelse for samfundsansvar, at virksomheden har gjort 
brug af denne undtagelse .

Stk . 5 . Redegørelsen efter stk . 1-4 skal gives i ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet væl-
ge at give redegørelsen
1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen .

Stk . 6 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter 
stk . 1-4 gives for koncernen som helhed .

Stk . 7 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledel-
sesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-4 . Anvendes undtagelsen 
i 1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget rede-
gørelsen, og hvor denne er offentliggjort .

Stk . 8 . En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse efter stk . 1-4, hvis virksomheden oply-
ser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, der indehol-
der de i stk . 1-4 anførte oplysningskrav . Stk . 2, 2 . pkt ., finder tilsvarende anvendelse, hvis redegørelsen 
udarbejdet efter internationale retningslinjer eller standarder ikke dækker de forhold, der er nævnt i stk . 
1 .

Stk . 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen i en supple-
rende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggø-
res heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen 
på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjem-
mesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesi-
den, jf . stk . 5, nr . 2 .

Stk . 10 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed kan 
oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder .«

Lovbemærkninger
§ 99 a om visse virksomheders forpligtelse til at afgive en redegørelse for samfundsansvar blev som et 
nationalt krav indsat i årsregnskabsloven ved lov nr . 1403 af 27 . december 2008 og trådte i kraft med virk-
ning for regnskabsår, der begyndte den 1 . januar 2009 eller senere .
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Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22 . oktober 2014 om ændring af direktiv 
2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfol-
dighed for visse store virksomheder og koncerner (herefter ændringsdirektivet) blev artikel 19 a omhand-
lende ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar indsat i regnskabsdirektivet.

Artikel 19 a i regnskabsdirektivet omfatter alene store virksomheder af offentlig interesse med et gennem-
snitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på minimum 500 .

Regnskabsdirektivets krav blev gennemført i to tempi ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 .

Virksomheder, som er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 19 a i regnskabsdirektivet, blev omfat-
tet af de nye krav i § 99 a for regnskabsår, der begyndte 1 . januar 2016 eller senere .

Virksomheder, som allerede var omfattet af den dagældende § 99 a, men ikke af direktivets anvendelses-
område, blev først omfattet af de nye krav i § 99 a for regnskabsår, der begyndte 1 . januar 2018 eller 
senere . Det drejede sig om store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D, som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i 
løbet af regnskabsåret på mindre end 500 .

Regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 1, indebærer, at de omhandlede virksomheder skal medtage en 
ikke-finansiel redegørelse i ledelsesberetningen. Redegørelsen skal indeholde en række nærmere angivne 
oplysninger om virksomhedens samfundsansvar, jf . nedenfor .

Oplysningerne skal ifølge direktivet gives i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af virksomhedens 
udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af samfundet . Der er således tale om, at redegø-
relsen for samfundsansvar skal have relation til virksomhedens kerneforretning, og at oplysningerne skal 
gives i det omfang, de er nødvendige for at sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, situa-
tion og dens aktivitets påvirkning af det omgivende samfund .

Efter den gældende § 99 a skal store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) supplere ledelsesberet-
ningen med en redegørelse for samfundsansvar .

Forslaget til nyaffattelse af § 99 a, stk . 1, viderefører det eksisterende anvendelsesområde for bestemmel-
sen . Der er tale om et bredere anvendelsesområde, end der følger af artikel 19 a i regnskabsdirektivet . Se 
nærmere herom i de almindelige bemærkninger, afsnit 7 .

Den foreslåede nyaffattelse indebærer ændringer i bestemmelsens struktur, en række præciseringer samt 
indførelse af enkelte nye krav og en undtagelsesmulighed for så vidt angår visse oplysninger, hvis offent-
liggørelse kan volde betydelig skade for virksomheden (skadesklausul) . De foreslåede præciseringer er 
foretaget dels som følge af en fornyet vurdering af, hvorledes direktivets krav mest hensigtsmæssigt 
implementeres, dels at der er behov for at tydeliggøre flere af kravene og sikre konsistens i bestemmelsen. 
De foreslåede stk . 5-10 svarer i høj grad til de gældende stk . 4-9 .

§ 99 a skal ses i lyset af lovens § 12, som indeholder et generelt krav om, at årsrapporten skal udarbejdes 
således, at den støtter regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger . Regnskabsbrugerne udgør 
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en bred kreds af interessenter, herunder virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder, medarbej-
dere, aktionærer, kunder, leverandører, långivere m.fl., hvis økonomiske beslutninger normalt må forven-
tes at kunne blive påvirket af en årsrapport . De omhandlede beslutninger kan f .eks . vedrøre placering af 
regnskabsbrugerens egne ressourcer (f .eks . investering, långivning m .v ., ansættelse i virksomheden), 
ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og fordeling af virksomhedens ressourcer (udbetaling 
af udbytte m .v .) . Oplysningerne har således alene til formål at understøtte økonomiske beslutninger i for-
hold til virksomheden .

Det foreslåede § 99 a, stk . 1, fastslår i lighed med den hidtil gældende bestemmelse, at virksomheden skal 
supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar . Ved nyaffattelsen tydeliggøres 
det, at redegørelsen skal indeholde oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at sikre forståelsen af 
virksomhedens udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af samfundet .

Af stk . 1 følger en ubetinget pligt til at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar . Formuleringen i det 
foreslåede stk . 1, 3 . pkt ., om, at oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens udvikling, resultat, 
situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af forholdene i 2 . pkt ., indebærer imidlertid, at redegø-
relsen kan have varierende omfang . Oplysningerne efter stk . 2 afhænger af virksomhedens aktivitet, og i 
hvor stor udstrækning virksomheden har politikker for samfundsansvar . Oplysninger krævet efter stk . 3 
skal altid gives, også i tilfælde hvor en virksomhed ikke har nogen politikker .

Efter stk . 1 skal redegørelsen som minimum indeholde oplysninger vedrørende miljøforhold, herunder 
virksomhedens arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale- og per-
sonaleforhold samt forhold vedrørende respekt for menneskerettighederne, bekæmpelse af korruption og 
bestikkelse .

Vurderingen af væsentlighed for den ikke-finansielle redegørelse skal ske ud fra formålet med redegørel-
sen . Redegørelsen for samfundsansvar skal være retvisende for de forhold, beretningen omhandler, jf . 
årsregnskabslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Det almindelige væsentlighedskriterium i § 13, stk. 1, nr. 3, finder 
også anvendelse med de fornødne tilpasninger set i forhold til formålet med redegørelsen . Virksomheden 
skal derfor foretage en vurdering af, hvilke oplysninger der er væsentlige og relevante for den konkrete 
virksomheds regnskabsbrugere . Der er således ikke tale om, hvilke oplysninger der er væsentlige for virk-
somheden, men om hvilke oplysninger der er væsentlige for regnskabsbrugeren i forhold til dennes beslut-
ningstagen . Det afgørende er således, at regnskabsbrugeren får en forståelse af de i redegørelsen nævnte 
forhold .

Efter § 99, stk . 1, nr . 1, skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksomhedens væsentligste 
aktiviteter . Det almindelige væsentlighedskriterium i § 13, stk . 1, nr . 3, indebærer, at virksomheder i hen-
hold til bestemmelsen i § 99, stk . 1, nr . 1, skal give en beskrivelse af de produkter og ydelser, som genere-
rer størstedelen af nettoomsætningen og indtjeningen . Når en virksomhed i forbindelse med udarbejdelse 
af virksomhedens redegørelse for politikker for samfundsansvar, jf . § 99 a, vurderer væsentlighed, skal 
der anlægges en bredere betragtning end ved væsentlighedsvurderingen efter § 99 . Nærmere bestemt 
skal væsentlighedsvurderingen i forhold til § 99 a ikke alene foretages med udgangspunkt i finansielle 
oplysninger, da oplysningerne, der kræves i § 99 a, har til formål at hjælpe interessenterne med at forstå 
virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af miljø- klima-, 
sociale- og personaleforhold samt af forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse 
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af korruption og bestikkelse. Mens § 99 tager udgangspunkt i de finansielle oplysninger, har § 99 a såle-
des et bredere formål .

I henhold til det foreslåede stk . 2 skal der gives oplysninger om de i stk . 1 nævnte forhold, jf . direktivets 
artikel 19 a, stk . 1 . De i stk . 1 nævnte forhold, som er omtalt ovenfor, er uændrede i forhold til den gæl-
dende § 99 a, stk . 1 .

Det foreslåede stk . 2, 2 . pkt ., svarer til det gældende § 99 a, stk . 3, dog således at det præciseres, at hvis 
virksomheden ikke har en politik for et af de i stk . 1 nævnte forhold, skal det ikke alene oplyses, men der 
skal gives en klar og begrundet forklaring for de forhold, hvor virksomheden har valgt ikke at have politik-
ker . Redegørelsen skal gives for hvert af de forhold i stk . 1, hvor virksomheden ikke har en politik . Bestem-
melsen implementerer artikel 19 a, stk . 1, 3 . afsnit .

Med den foreslåede ændring understreges det, at virksomheden skal oplyse og begrunde, hvorfor virk-
somheden ikke har udarbejdet en politik, hvis dette er tilfældet .

Regnskabsdirektivet artikel 19 a fastslår, at forklaringen, der skal gives for hvert enkelt forhold, skal være 
klar og begrundet, hvilket med forslaget til nyaffattelsen af stk . 2, 2 . pkt ., fremgår direkte af lovteksten . 
Vurderes det af en virksomhed, at der ikke er behov for at have politikker for samfundsansvar, er det f .eks . 
ikke fyldestgørende, at virksomheden blot oplyser, at den ikke har politikker for samfundsansvar grundet 
virksomhedens størrelse eller branche . En tilstrækkelig begrundelse kan derimod f .eks . være at oplyse om, 
hvorfor det konkret ikke er relevant for den pågældende virksomhed at have en politik for f .eks . miljøfor-
hold . En forklaring her kunne være, at virksomhedens aktivitet hverken belaster miljøet eller indebærer en 
risiko for miljøet, ligesom virksomhedens væsentlige underleverandører ikke påvirker miljøet ved udførel-
sen af arbejde for virksomheden .

Præambel nr . 7 til ændringsdirektivet uddyber, hvilke oplysninger der bør eller kan gives i redegørelsen for 
hvert forhold . Som eksempler på oplysninger om miljøforhold nævnes oplysninger om aktuelle og forudsi-
gelige påvirkninger af en virksomheds aktiviteter for miljøet, og hvor det er relevant, for sundheden og sik-
kerheden, brugen af vedvarende og/eller ikke-vedvarende energikilder, drivhusgasemissioner, vandfor-
brug og luftforurening . Miljø- og klimaforhold betragtes som to selvstændige forhold, men virksomheden 
kan dog vælge at lade oplysninger om klimaforhold indgå som en del af virksomhedens miljørapportering .

Som eksempler på oplysninger om sociale og personalemæssige anliggender nævner præambel nr . 7 
oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre ligestilling, gennemførelsen af Den Interna-
tionale Arbejdsorganisations grundlæggende konventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem arbejdsmarke-
dets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt, respekten for fagforenings-
rettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og dialogen med lokalsamfundet og/eller de foran-
staltninger, der er truffet for at sikre beskyttelsen og udviklingen af disse samfund . Med hensyn til oplys-
ninger om menneskerettigheder, herunder arbejdstagerrettigheder, samt bekæmpelse af korruption og 
bestikkelse,  kan  den  ikke-finansielle  redegørelse  indeholde  oplysninger  om  forebyggelse  af  negative 
påvirkninger af menneskerettighederne og/eller de instrumenter, der er indført til bekæmpelse af korrup-
tion og bestikkelse .

Redegørelsen skal ifølge det foreslåede stk . 2 indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for sam-
fundsansvar for de i stk . 1 nævnte forhold, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller princip-
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per for samfundsansvar, som virksomheden anvender, svarende til den gældende § 99 a, stk . 2, nr . 2 . Ved 
politikker forstås i denne forbindelse bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andre 
dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med samfundsansvar . Det er således uden 
betydning, om dokumentet er benævnt politik eller retningslinjer eller lignende . Dette følger af lovens 
grundlæggende princip i § 13, stk . 1, nr . 2, om, at der skal tages hensyn til de reelle forhold fremfor for-
maliteter uden reelt indhold .

Efter forslagets stk . 2, nr . 1, skal virksomheden for hvert forhold i stk . 1, hvor den har politikker, give oplys-
ninger om indholdet af virksomhedens politik . Det er således ikke tilstrækkeligt alene at oplyse, at virksom-
heden har en politik for et givent forhold, som eksempelvis miljø . Virksomheden skal også redegøre for ind-
holdet af den pågældende politik . I overensstemmelse med stk . 1 skal der gives de oplysninger, som er nød-
vendige for at sikre forståelsen af politikken, for så vidt angår virksomhedens udvikling, resultat, situation 
og aktivitets påvirkning af det pågældende forhold . Der er generelt tale om videreførelse af gældende ret 
i § 99 a, stk . 2, nr . 2 .

Redegørelsen skal opfylde kravet i § 13, stk . 2, om kontinuitet . Hvis en virksomhed oplyser om sin politik, 
skal den tillige oplyse om resultaterne af denne politik, indtil politikken ophæves . En virksomhed kan såle-
des ikke omtale politikker et år uden at oplyse om resultaterne i det følgende år . Udgangspunktet er, at en 
virksomhed skal rapportere om resultaterne af den politik, som er meldt ud i tidligere år . Hvis en virksom-
hed ændrer politik i et år, skal der i det følgende år oplyses om resultaterne indtil det tidspunkt, hvor poli-
tikken er ophævet, samt oplyses om betydningen af den ændrede politik, jf . § 13, stk . 2 .

En virksomhed kan ophæve eksisterende politikker og indføre nye . For en ophævet politik skal der dog 
oplyses om resultater indtil det tidspunkt, hvor politikken er ophævet . Hvis en politik ophæves midt i et 
regnskabsår, skal dette oplyses, ligesom resultaterne i det første halvår skal oplyses .

Efter forslagets stk . 2, nr . 2, skal virksomheden for hvert forhold i stk . 1, hvor den har politikker - som hid-
til redegøre for, hvordan den omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling . Virksomheden skal 
herunder redegøre for eventuelle systemer eller procedurer herfor . Det kan eksempelvis være ledelsessy-
stemer, kontrolsystemer, evalueringer eller andre procedurer, der systematisk gennemgår implementerin-
gen af politikkerne. Dette omfatter også, at virksomheden skal oplyse, hvis den er certificeret i henhold til 
en certificeringsordning for enten processer eller produkter (mærkningsordninger).  Ifølge artikel 19 a, 
stk . 1, litra b og c, i regnskabsdirektivet skal virksomheden oplyse om politikker og resultater heraf . Direk-
tivet kræver således ikke eksplicit, at virksomheden redegør for, hvordan politikken omsættes til handling . 
Det er dog fundet hensigtsmæssigt at bibeholde det gældende krav om oplysninger om, hvordan politik-
ken omsættes til handling, da der herved sikres en sammenhængende redegørelse fra politik til resultater . 
Det er således vurderet, at direktivets krav om, at der skal oplyses om resultater, naturligt forudsætter, at 
der oplyses om, hvordan politikkerne omsættes til resultater . Beskrivelsen af resultaterne vil således 
naturligt indeholde oplysninger om, hvordan politikken er omsat .

Forslagets stk . 2, nr . 3, vedrørende redegørelse for anvendte processer for nødvendig omhu (»due dili-
gence«) ændres ikke materielt i forhold til det gældende stk . 2, nr . 3 . Redegørelsen skal således - for hvert 
forhold i stk . 1, hvor virksomheden har politikker - indeholde oplysninger om processer for nødvendig 
omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne processer . Anvendes sådanne processer ikke 
for et af de i stk . 1 nævnte forhold, er der ikke krav om, at redegørelsen indeholder oplysninger eller en 
begrundelse herfor .
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Due-diligence-begrebet skal forstås således, som det er defineret i internationale retningslinjer for sam-
fundsansvar som f .eks . OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s Retningslinjer for 
Menneskerettigheder og Erhvervsliv - begge vedtaget i 2011 - hvor det indgår som et centralt element . 
Ændringsdirektivet refererer til de nævnte internationale retningslinjer . Begrebet »due diligence«, som 
anvendes i direktivets artikel 19 a, stk . 1, litra b, er implementeret i § 99 a, stk . 2, nr . 3, som »nødvendig 
omhu (due diligence)« .

Kravet om beskrivelse af anvendte due diligence processer udspringer af kravet i artikel 19 a, stk . 1, litra b, 
i regnskabsdirektivet om, at beskrivelsen af virksomhedens politikker skal omfatte en beskrivelse af »gen-
nemførte due diligence processer« . Virksomhederne har således ikke efter direktivet pligt til at anvende 
såkaldte due diligence processer, men har pligt til for hvert politikforhold at oplyse om anvendelsen af 
sådanne processer, hvis virksomheden gør brug heraf . Direktivet uddyber ikke nærmere, hvilke oplysnin-
ger virksomheden skal give om anvendte due diligence processer . Virksomheden skal derfor foretage en 
konkret vurdering af, hvilke oplysninger, den skal give herom i forhold til virksomhedens politikker for sam-
fundsansvar . Vurderingen skal foretages under hensyntagen til, at oplysningerne skal være relevante og 
proportionale set i forhold til virksomhedens aktiviteter .

Det foreslåede stk . 2, nr . 4, svarer til det gældende § 99 a, stk . 2, nr . 6 . Bestemmelsen refererer til de i 
stk . 1 nævnte forhold for at sikre kontinuiteten i rapporteringen . Formuleringen er tilpasset sprogligt såle-
des, at »virksomhedens eventuelle forventninger« foreslås ændret til »virksomhedens forventninger« .

Stk . 2, nr . 4, indeholder krav om, at der skal gives oplysning om virksomhedens vurdering af, hvilke resul-
tater der er opnået i regnskabsåret som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar . Oplysnin-
gerne skal gives for hvert enkelt forhold, hvor virksomheden har en politik . Efter stk . 2, nr . 4, skal virksom-
heden endvidere oplyse om virksomhedens forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar 
fremover . Kravet svarer til det gældende § 99 a, stk . 2, nr . 6 .

Kravet om, at virksomheden skal oplyse om virksomhedens vurdering af de resultater, der er opnået i regn-
skabsåret, implementerer regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 1, litra c . Kravet om, at virksomheden skal 
oplyse om virksomhedens forventninger til arbejdet fremover, er udtryk for et særligt dansk krav . Oplys-
ninger om ledelsens forventninger til virksomhedens arbejde med samfundsansvar kan være en meget 
relevant oplysning for regnskabsbrugeren - på samme måde som oplysninger om ledelsens forventninger 
til en virksomheds forventede finansielle udvikling, som kræves efter § 99, stk. 1, nr. 5. Dette skal ses i 
sammenhæng med lovens § 12, stk . 2, hvorefter årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter 
regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger, herunder beslutninger om placering af regnskabs-
brugerens ressourcer. En virksomheds arbejde med ikke-finansielle forhold og ledelsens forventninger til 
dette arbejde kan udgøre en forudsætning for regnskabsbrugerens beslutning om blandt andet placering 
af deres ressourcer .

I tilfælde hvor en virksomhed, f .eks . i det foregående regnskabsår før, har indført en ny politik eller ændret 
en politik, og politikken ikke har givet resultater, skal virksomheden blot oplyse dette i sin redegørelse .

Der er hverken i ændringsdirektivet eller i § 99 a, stk . 2, nr . 4, krav om, at virksomheden skal vurdere, 
hvilke målbare økonomiske resultater arbejdet med samfundsansvar har medført . Det er omvendt heller 
ikke tilstrækkeligt alene at oplyse om værdiskabende resultater for virksomheden selv . Såvel positive som 
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negative resultater for hvert af de forhold, hvor virksomheden har en politik, skal oplyses i det omfang de 
er væsentlige .

Oplysningerne skal have relation til virksomhedens kerneforretning og skal gives i det omfang, de er nød-
vendige for at sikre forståelsen af udviklingen i og påvirkningen fra kerneforretningens aktiviteter . Dette 
kan eksempelvis omfatte positive eller negative påvirkninger af medarbejderes trivsel, berørte personers 
menneskerettigheder blandt eksempelvis leverandører, eller miljø- og klimamæssige påvirkninger osv .

Efter det foreslåede stk . 3 skal redegørelsen, uanset om virksomheden har politikker for de i stk . 1 nævnte 
forhold, indeholde oplysninger efter stk . 3, nr . 1-4 . Disse oplysninger skal således indgå i redegørelsen, 
selvom virksomheden har valgt ikke at have politikker for samfundsansvar .

Ifølge det foreslåede stk . 3, nr . 1, skal redegørelsen indeholde en kort og præcis beskrivelse af virksomhe-
dens forretningsmodel . Beskrivelsen skal bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem kerneforret-
ningen og virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Kerneforretning defineres som virksomhedens 
løbende aktiviteter . Hvorvidt der er tale om en for virksomheden stor eller lille aktivitet, er således uden 
betydning for denne definition. Når kerneforretningen skal beskrives, er det naturligt at fokusere på den 
del af kerneforretningen, som har den største aktuelle eller mulige påvirkning på samfundet . Dette er ikke 
nødvendigvis virksomhedens største aktivitet målt på omsætning m .v .

Stk . 3, nr . 1, implementerer artikel 19 a, stk . 1, litra a, i regnskabsdirektivet . Direktivet angiver ikke nær-
mere, hvilke krav der stilles til beskrivelsen af virksomhedens forretningsmodel, men angiver blot, at for-
retningsmodellen skal beskrives kort. Virksomheden definerer således selv indholdet og detaljeringsgra-
den af de oplysninger, der gives om forretningsmodellen . Formålet med at kræve oplysninger om virksom-
hedens forretningsmodel er, at det kan bidrage til forståelsen af koblingen mellem virksomhedens strategi 
og kerneforretning og virksomhedens tilgang til samfundsansvar . Derfor vil det være naturligt, at beskri-
velsen af forretningsmodellen inkluderer emner som f .eks . forretningsområder, produkter og tjeneste-
ydelser . Beskrivelsen skal gives på en klar, forståelig og faktuel måde, hvor der udelades oplysninger af 
mere reklamemæssig karakter .

Ifølge det foreslåede stk . 3, nr . 2, 1 . pkt ., skal redegørelsen indeholde oplysninger om de væsentligste risici 
forbundet med de i stk . 1 nævnte forhold i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor 
det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter eller tjene-
steydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de i stk . 1 nævnte forhold . I hen-
hold til stk . 3, nr . 2, 2 . pkt ., skal der gives oplysninger om, hvordan virksomheden håndterer de pågæl-
dende risici. Der skal alene oplyses om ikke-finansielle risici, idet årsregnskabsloven indeholder særlige 
bestemmelser om oplysninger om finansielle risici. For visse risici kan der være både et finansielt element 
og et ikke-finansielt. Det kan f.eks. være aktuelt på miljøområdet, hvor forurening kan medføre et krav om 
oprensning . I disse tilfælde vil det være naturligt at give en samlet beskrivelse af problematikken, f .eks . 
ved, at der foretages krydshenvisning mellem beskrivelsen af de finansielle og de ikke-finansielle risici.

I medfør af det foreslåede stk . 3, nr . 2, tydeliggøres det i forhold til gældende ret, at der, som minimum, 
skal rapporteres om væsentlige risici for de i stk . 1 nævnte forhold, uanset om virksomheden har en poli-
tik for området. F.eks. skal en virksomhed rapportere om væsentlige ikke-finansielle risici for miljøforhold, 
uagtet at virksomheden ikke har politikker for miljøforhold . Derudover skal der, hvor det er relevant og pro-
portionalt, gives oplysninger i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter og tjeneste-
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ydelser, som indebærer en særlig risiko for negativ påvirkning af de i stk . 1 nævnte forhold, som er omtalt 
ovenfor. Begreberne  forretningsforbindelser og negative påvirkninger  (adverse  impacts) er defineret  i 
både OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder (2011) og FN’s Retningslinjer for Menneske-
rettigheder og Erhvervsliv (2011), som direktivet refererer til .

Det foreslåede stk . 3, nr . 2, gennemfører artikel 19 a, stk . 1, litra d, i regnskabsdirektivet . Afgrænsningen 
af de væsentligste risici, jf . det foreslåede stk . 3, nr . 2, må bero på en konkret væsentlighedsvurdering .

Præambel nr . 8 til ændringsdirektivet præciserer, at virksomhederne bør fremlægge tilstrækkelige oplys-
ninger om forhold, der springer i øjnene, som de der med størst sandsynlighed vil føre til, at de væsentlig-
ste risici for alvorlige påvirkninger manifesterer sig, samt om påvirkninger, der allerede har manifesteret 
sig . Alvoren af sådanne påvirkninger bør vurderes på baggrund af deres omfang og grad . Risikoen for 
negativ påvirkning kan stamme fra virksomhedens egne aktiviteter eller kan hænge sammen med dens 
drift, og hvor det er relevant og proportionalt, dens produkter, tjenesteydelser eller forretningsforbindel-
ser, herunder leverandør- og underleverandørkæder .

Det foreslåede stk . 3, nr . 3, viderefører det gældende stk . 2, nr . 5 . Bestemmelsen indebærer, at virksom-
heden, uanset om den har politikker for de i stk. 1 nævnte forhold, skal redegøre for ikke-finansielle nøg-
leresultatindikatorer, som er relevante for specifikke forretningsaktiviteter. Virksomheden er dog ikke for-
pligtet til at anvende nøgleresultatindikatorer . Med den foreslåede ordlyd er der ikke tale om en materiel 
ændring, men alene en præcisering i forhold til den gældende § 99 a, stk . 2, nr . 5 . Det er med den foreslå-
ede nyaffattelse således præciseret, at oplysningerne skal gives, uanset om virksomheden har politikker 
for de i stk . 1 nævnte forhold . Derudover erstattes betegnelsen »nøglepræstationsindikatorer« med »nøg-
leresultatindikatorer«, som er den oversættelse af »Key performance indicators«, som Europa-Kommissi-
onen har anvendt i sin vejledning og i den danske oversættelse af direktivet . Herved skabes overensstem-
melse mellem årsregnskabslovens begreber og direktivet samt Kommissionens vejledning til direktivet .

Nøgleresultatindikatorer er et alment kendt og benyttet værktøj, som har til formål at måle virksomhedens 
indsats qua resultatmål for en given målsætning på bestemte forretningsaktiviteter . Sådanne indikatorer 
kan også anvendes på ikke-finansielle områder som f.eks. miljø- og sociale forhold.

Det foreslåede stk . 3, nr . 3, implementerer regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 1, litra e . Direktivet angi-
ver ikke nærmere, hvordan anvendelse af nøgleresultatindikatorer skal beskrives, eller hvilke nøgleresul-
tatindikatorer virksomheden som minimum skal beskrive . Der er i direktivet ikke krav om, at der i virksom-
hedens redegørelse skal gives oplysninger herom eller en begrundelse herfor, såfremt virksomheden ikke 
har nøgleresultatindikatorer for et af de i stk . 1 nævnte områder . Hvis virksomheden har udarbejdet nøg-
leresultatindikatorer, skal disse dog oplyses .

Ifølge § 53, stk . 1, skal en virksomhed redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er 
anvendt i ledelsesberetningen . Bestemmelsen indebærer, at en virksomhed skal redegøre for indregning 
og målegrundlag  for  ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, dvs. at det  skal  fremgå af  redegørelsen, 
hvorledes de ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer er beregnet.

Det foreslåede stk . 3, nr . 4, implementerer regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 1, og omhandler, at virk-
somhedens redegørelse, hvor det er relevant, skal indeholde henvisninger til og yderligere forklaring af 
beløb fra den finansielle del af regnskabet. Et eksempel herpå kan være, at der henvises til store miljøom-
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kostninger eller en forpligtelse til at foretage oprensning af forurening ved virksomhedens produktionsan-
læg. Bestemmelsen har ikke til formål, at der skal ske gentagelser af den finansielle rapportering, men at 
relevante beløb bliver omtalt - i en CSR-kontekst - til gavn for regnskabsbrugernes forståelse af regnska-
bet . Bestemmelsen har ved en fejl ikke tidligere været implementeret .

Ved det foreslåede stk . 4, 1 . pkt ., indsættes der i overensstemmelse med regnskabsdirektivets artikel 19 a, 
stk . 1, en undtagelsesbestemmelse i form af en skadesklausul - et såkaldt »Safe Harbour Principle« . Efter 
bestemmelsen kan en virksomhed i særlige tilfælde undlade at give oplysninger i redegørelsen for sam-
fundsansvar, hvis offentliggørelsen af oplysningerne kan forventes at volde betydelig skade for virksom-
heden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister . Undtagelsesbestemmelsen har ikke 
tidligere været implementeret . Artikel 19 a, stk . 1, giver medlemslandene mulighed for at tillade en sådan 
undtagelsesbestemmelse, og en stor andel af medlemslandene, herunder Tyskland, England, Irland og 
Sverige, har valgt at implementere undtagelsen . For at sikre, at danske virksomheder har de samme vilkår 
som deres udenlandske konkurrenter, foreslås det, at undtagelsesbestemmelsen implementeres .

Det foreslåede stk . 4, 2 . pkt . foreskriver, at bestemmelsen kan kun bruges i særlige tilfælde, hvor ledelsen 
ud fra en konkret vurdering finder det nødvendigt at udelade oplysninger om samfundsansvar, fordi offent-
liggørelse af de pågældende oplysninger vil volde betydelig skade for virksomheden i forbindelse med 
igangværende forhandlinger eller retstvister . Oplysningerne kan kun udelades, hvis udeladelsen ikke for-
hindrer, at redegørelsen for samfundsansvar giver en rimelig og afbalanceret forståelse for virksomhe-
dens udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af de i stk . 1 nævnte forhold . En udeladelse 
af oplysninger skal være behørigt begrundet og godkendt af medlemmerne af virksomhedens ledelse . I 
henhold til lovens § 8, stk . 2, 1 . pkt ., har hvert enkelt medlem af ledelsen et ansvar for, at årsrapporten 
udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og således også for, at betingelserne for at anvende 
undtagelsen er opfyldt .

Det foreslåede stk . 4, 3 . pkt . medfører, at såfremt en virksomhed anvender undtagelsesbestemmelsen, 
skal dette fremgå af redegørelsen for samfundsansvar. Kravet findes ikke i ændringsdirektivet, men det er 
vurderet hensigtsmæssigt, at virksomheden - i generelle vendinger - har pligt til at oplyse om brug af und-
tagelsen . Det vil i forbindelse med kontrol af virksomhedernes redegørelse også være tydeligt, om virk-
somhederne blot »mangler« oplysninger, eller om der er tale om anvendelse af undtagelsesbestemmel-
sen .

Det foreslåede stk . 5 er en videreførelse af det gældende § 99 a, stk . 4, uden indholdsmæssige ændringer . 
Bestemmelsen vedrører redegørelsens placering og offentliggørelse og ligger inden for rammerne af 
direktivets bestemmelser om redegørelsens placering og offentliggørelse, jf . regnskabsdirektivets artikel 
19 a, stk . 4 . Stk . 5 indebærer, at redegørelsen for samfundsansvar som hidtil skal gives i eller i tilknytning 
til ledelsesberetningen, i en supplerende beretning i årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetnin-
gen, eller på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen . Erhvervsstyrelsen 
fastsætter nærmere regler herom, jf . det foreslåede stk . 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter endvidere regler 
om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri . Den enkelte virksomhed kan såle-
des frit vælge den offentliggørelsesmåde, som virksomheden anser for mest hensigtsmæssig inden for 
lovens rammer .

Det foreslåede stk . 6 viderefører den gældende § 99 a, stk . 5, uden indholdsmæssige ændringer . Stk . 6 
medfører, at en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne om 
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samfundsansvar i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden for den samlede koncern opfylder 
oplysningskravene efter stk . 1-4, jf . herved direktivets artikel 19 a, stk . 3 og 4, hvoraf det fremgår, at der 
kan rapporteres på koncernniveau, såfremt der for koncernen udarbejdes en konsolideret ledelsesberet-
ning i overensstemmelse med artikel 29 a, stk . 2 og 3 .

I sammenhæng hermed videreføres det gældende § 99 a, stk . 6, i det foreslåede stk . 7 . Bestemmelsen ved-
rører muligheden for, at virksomheder, som udarbejder koncernregnskaber, kan nøjes med at give oplys-
ningerne efter stk . 1-4 for koncernen som helhed .

Det er ikke i det gældende § 99 a, stk . 6, et krav, at dattervirksomheden ved brug af stk . 6 i sin ledelses-
beretning skal henvise til modervirksomhedens redegørelse for samfundsansvar . Baggrunden herfor har 
været, at dette ikke er et krav efter direktivet . Det er en fordel for regnskabsbrugeren, herunder også i for-
bindelse med kontrol af regnskabet, at der medtages en sådan henvisning i dattervirksomhedens ledelses-
beretning, så regnskabsbrugeren får oplyst, hvor redegørelsen kan findes.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk . 7, 2 . pkt ., skal en dattervirksomhed ved brug af muligheden i 
stk . 7, 1 . pkt ., oplyse, at rapporteringen efter § 99 a indgår som en del af modervirksomhedens rapporte-
ring . Dattervirksomheden skal oplyse, hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor 
denne er offentliggjort . Dette kan ske med link til den relevante del af modervirksomhedens hjemmeside, 
såfremt redegørelsen fremgår heraf eller - hvis der er tale om en dansk modervirksomhed som medtager 
redegørelsen i selve årsrapporten - med angivelse af navn og CVR-nr . for modervirksomheden .

Der er i overensstemmelse med regnskabsdirektivet ikke mulighed for, at en modervirksomhed henviser 
nedad i koncernen til dattervirksomhedens redegørelse . En modervirksomhed kan således ikke undlade at 
udarbejde en redegørelse for samfundsansvar med den begrundelse, at dattervirksomheden har offent-
liggjort en redegørelse for samfundsansvar, selv ikke hvis redegørelsen omfatter den samlede koncern .

Det foreslåede stk . 8 viderefører det gældende § 99 a, stk . 7, uden indholdsmæssige ændringer . Bestem-
melsen giver virksomheden mulighed for at undlade at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, hvis 
virksomheden efter internationale retningslinjer eller standarder oplyser om sine politikker for samfunds-
ansvar . Stk . 8 har baggrund i regnskabsdirektivets artikel 19 a, stk . 4 . Heraf fremgår det, at medlemslan-
dene kan fritage virksomhederne fra kravet om udarbejdelse af en redegørelse for samfundsansvar, hvis 
virksomheden udarbejder en selvstændig rapport herom (f .eks . en FN Global Compact Communication on 
Progress (COP) rapport), der dækker den samme regnskabsperiode som årsrapporten, og som lever op til 
oplysningskravene i direktivets artikel 19 a, stk . 1, som er implementeret i årsregnskabslovens § 99 a . Med 
hensyn til de indholdsmæssige krav indebærer dette, at en selvstændig rapport i form af f .eks . en FN Glo-
bal Compact Communication on Progress (COP) eller f .eks . en Global Reporting Initiative (GRI) rapport skal 
opfylde alle regnskabsdirektivets oplysningskrav . Hvis en redegørelse for samfundsansvar udarbejdet 
efter internationale retningslinjer eller standarder således ikke lever op til kravene i lovens § 99 a, skal virk-
somheden supplere redegørelsen .

For de virksomheder, som i dag anvender undtagelsen i den gældende § 99 a, stk . 8, er det fortsat ikke til-
strækkeligt i ledelsesberetningen at henvise til f .eks . FN Global Compacts hjemmeside, hvor virksomhe-
dens Global Compact rapport er offentliggjort . Virksomhedens Global Compact rapport skal også være 
offentligt tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, 
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som omtalt i bemærkningerne til den foreslåede stk . 10 nedenfor . Desuden skal rapporten for hvert poli-
tikforhold opfylde regnskabsdirektivets oplysningskrav som omtalt i bemærkningerne til stk . 8 .

Det foreslåede stk . 9 viderefører den gældende § 99 a, stk . 8, uden indholdsmæssige ændringer . Der er 
alene tale om ændringer i referencer . Det foreslåede stk . 9, 1 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at 
fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar i en supplerende beret-
ning til årsrapporten og om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri . Det fore-
slåede stk . 9, 2 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse 
på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen for samfundsansvar, herunder regler om virksomhedens 
opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som 
offentliggøres på hjemmesiden .

Erhvervsstyrelsen har med hjemmel i det gældende § 99 a, stk . 8, udstedt bekendtgørelse nr . 558 af 1 . 
juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven . Bekendtgørelsen inde-
holder bl .a . regler om, hvordan den lovpligtige redegørelse, som virksomheden udarbejder efter § 99 a, 
skal betegnes, så der ikke kan opstå tvivl om, at der er tale om den lovpligtige redegørelse i modsætning 
til eventuelle frivillige oplysninger om samfundsansvar, som virksomheden måtte vælge at offentliggøre 
udover den lovpligtige redegørelse . Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse må ikke ændres efterføl-
gende, men virksomheden har mulighed for at offentliggøre en opdatering af oplysningerne i redegørel-
sen i løbet af det/de efterfølgende regnskabsår efter reglerne herom i bekendtgørelsen . Oplysningerne i 
opdateringen skal holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse, f .eks . under betegnelsen »frivil-
lige supplerende oplysninger om samfundsansvar« .

Hvis virksomheden vælger at placere den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 a, på virksomhedens hjemme-
side via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, hindrer § 99 a ikke, at virksomheden også omtaler sit 
arbejde med samfundsansvar andre steder, f .eks . ved i ledelsesberetningen at medtage et resumé af rede-
gørelsen for samfundsansvar . Sådanne frivillige oplysninger om samfundsansvar må dog ikke fremstå på 
en sådan måde, at de kan forveksles med den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter § 99 a . 
Desuden er det en betingelse, at de frivillige oplysninger, som gives i ledelsesberetningen, opfylder års-
regnskabslovens almindelige kvalitetskrav, herunder kravet i lovens § 11 om, at oplysningerne skal være 
retvisende .

Hvis den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 a placeres i ledelsesberetningen, hindrer § 99 a og den gældende 
bekendtgørelse heller ikke, at virksomheden også offentliggør frivillige oplysninger om samfundsansvar 
andre steder, f .eks . på virksomhedens hjemmeside . § 99 a hindrer således ikke, at virksomheden f .eks . 
offentliggør en rapport, som uddyber redegørelsen efter § 99 a . Ligesom i eksemplet ovenfor må sådanne 
frivillige oplysninger om samfundsansvar ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den 
lovpligtige redegørelse .

I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk . 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab samt er 
udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav . Revisors udtalelse omfatter bl .a . ledelsens rede-
gørelse for samfundsansvar i henhold til § 99 a . Det gælder, uanset om redegørelsen er placeret i ledelses-
beretningen, i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i 
ledelsesberetningen, da der er tale om en redegørelse, som hører til ledelsesberetningen .
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Revisors udtalelse skal endvidere omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetnin-
gen, som revisor måtte blive opmærksom på. Mangler kan bestå i, at der mangler en eller flere oplysnin-
ger, som lovgivningen kræver . Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er opfyldt på korrekt vis . 
Konstateringen af eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af ledelsesberetnin-
gen . Det forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetningen .

Revisor skal, således kort beskrevet, gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammenholde oplysningerne 
heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sammenholde oplysningerne 
heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision af regnska-
bet og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberet-
ningen .

De nærmere bestemmelser findes i bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte reviso-
rers erklæringer . Reglerne er forklaret i erklæringsvejledningen, som kan læses på www .erst .dk .

Hvis redegørelsen for samfundsansvar efter § 99 a er placeret på virksomhedens hjemmeside eller i en 
supplerende beretning til årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, har revisor - i tillæg 
til ovennævnte pligter - nogle særlige pligter, som fremgår af bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 2016 om 
offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven . Er redegørelsen placeret på virksom-
hedens hjemmeside, skal revisor således bl .a . påse, at ledelsesberetningen indeholder oplysning herom 
med angivelse af den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, eller til den 
side, hvor links til samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige . Redegørelsen skal offentliggøres 
som en samlet redegørelse under betegnelsen »Redegørelse for samfundsansvar, jf . årsregnskabslovens 
§ 99 a« . Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om samfundsan-
svar på virksomhedens hjemmeside, så den ikke kan forveksles med frivillige oplysninger om samfundsan-
svar, der ikke er en bestanddel af virksomhedens årsrapport . Det skal fremgå af redegørelsen, at den 
udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport .

I medfør af det foreslåede stk . 9 vil Erhvervsstyrelsen således fortsat have bemyndigelse til at fastsætte 
regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar . Med hjemmel i den gældende bestem-
melse i stk . 8 har Erhvervsstyrelsen, som nævnt, udstedt bekendtgørelsen om offentliggørelse af en række 
redegørelser efter årsregnskabsloven, der er omtalt ovenfor . Virksomheder, som i dag udarbejder redegø-
relse for samfundsansvar efter den gældende § 99 a, men som fremover udarbejder redegørelsen efter 
den foreslåede § 99 a, vil således blive mødt med de samme krav med hensyn til redegørelsens placering 
og offentliggørelse som hidtil . Revisors opgaver i forbindelse med redegørelsen vil også være de samme 
som hidtil . Revisors opgaver ligger inden for direktivets rammer, jf . betragtning nr . 16 i præamblen til 
ændringsdirektivet .

Det foreslåede stk . 10 viderefører det gældende § 99 a, stk . 9, uden indholdsmæssige ændringer . Bestem-
melsen giver Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler med hensyn til, under hvilke 
betingelser en virksomhed, jf . det foreslåede stk . 8, kan oplyse om samfundsansvar efter internationale 
retningslinjer eller standarder . Med hjemmel i det gældende § 99 a, stk . 9, har Erhvervsstyrelsen udstedt 
bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabs-
loven . Bekendtgørelsen indeholder bl .a . regler om, hvilke internationale standarder og retningslinjer der 
kan anvendes i stedet for udarbejdelse af en redegørelse for samfundsansvar efter den gældende § 99 a, 

https://erhvervsstyrelsen.dk/
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herunder betingelserne herfor . Bekendtgørelsen forventes opdateret i forlængelse af ændringslovens 
ikrafttræden .

Den foreslåede § 99 a finder - ligesom den gældende § 99 a - tilsvarende anvendelse for ledelsesberetnin-
gen for koncerner, jf . § 128, stk . 2 .
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Gældende bestemmelse
§ 99 b . Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er for-
pligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal 
oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor 
virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning . 

Stk . 2 Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, 
og som derfor ikke har pligt til at opstille et måltal, skal oplyse herom i ledelsesberetningen . 

Stk . 3 . Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er 
forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens 
øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om 
1) hvordan virksomheden omsætter sine politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn til 

handling, og 
2) virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med at øge ande-

len af det underrepræsenterede køn i regnskabsåret og virksomhedens eventuelle forventninger til ar-
bejdet fremover . 
Stk . 4 . Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder på virksomhedens øvrige 

ledelsesniveauer, og som derfor ikke har pligt til at udarbejde en politik, skal oplyse herom i ledelsesberet-
ningen . 

Stk . 5 . Redegørelsen efter stk . 1-4, skal gives i ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet 
vælge at give redegørelsen 
1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller 
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen . 

Stk . 6 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin le-
delsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-4 . Anvendes undtagel-
sen i 1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget 
redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort . 

Stk . 7 . En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse for måltal og politikker for det under-
repræsenterede køn efter stk . 1-4, hvis virksomheden oplyser om måltal og politikker for det underrepræ-
senterede køn efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder oplysninger som anført i 
stk . 1-4 .

Stk . 8 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af en redegørelse efter stk . 
1-4 i en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som 
offentliggøres heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter desuden nærmere regler om offentliggø-
relse på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen efter stk . 1-4, herunder regler om opdatering af op-
lysningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentlig-
gøres på hjemmesiden . 

Stk . 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed efter in-
ternationale retningslinjer eller standarder kan oplyse om måltal og politikker for det underrepræsentere-
de køn .

Ændret ved lov nr . 1383 af 20 . marts 2013
Efter § 99 a indsættes:

»§ 99 b . Store virksomheder, der har opstillet måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det 
øverste ledelsesorgan, skal redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvor-
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for virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning, jf . dog stk . 3 . For redegørelsen fin-
der § 99 a, stk . 4-8, tilsvarende anvendelse .

Stk. 2 . Store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det under-
repræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken, jf . dog stk . 4 . 
§ 99 a, stk . 2-8, finder tilsvarende anvendelse .

Stk. 3 . Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan, er det 
tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen . For redegørelsen finder § 99 , stk . 4, tilsvarende 
anvendelse .«

Stk. 4 . Foreligger der ikke en underrepræsentation af det ene køn på virksomhedens øvrige ledelses-
niveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen . For redegørelsen finder § 99 a, stk . 4, 
tilsvarende anvendelse .«

Lovbemærkninger
Med den nye bestemmelse i § 99 b, stk . 1, foreslås det som noget nyt, at store virksomheder, der har opstil-
let måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal redegøre for sta-
tus for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået 
den opstillede målsætning . Virksomheden skal således angive det opstillede måltal, forholdet af mænd og 
kvinder i den aktuelle sammensætning af det øverste ledelsesorgan — eksklusiv evt . medarbejdervalgte 
medlemmer — og konkludere, om det opstillede måltal er nået eller ikke er nået . Er det opstillede måltal 
ikke nået, skal der tilføjes en begrundelse herfor .

For redegørelsen gælder reglerne i § 99 a, stk . 4-8 tilsvarende .

Med hensyn til offentliggørelse har virksomhederne derfor den samme fleksibilitet som i forhold til rede-
gørelsen for samfundsansvar, jf . § 99 a, stk . 4 . Det betyder, at virksomheden kan vælge at offentliggøre 
redegørelsen i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside i stedet for 
i ledelsesberetningen i årsrapporten . De nærmere krav er fastsat i bekendtgørelse nr . 761 af 20 . juli 2009 
om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virk-
somhedens hjemmeside mv . Disse regler om offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar i hen-
holdsvis en supplerende beretning og på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesbe-
retningen gælder tilsvarende for afrapportering mht . det opstillede måltal .

Derudover gælder de samme lempelser for virksomheder, der indgår i en koncern, jf . § 99 a, stk . 6 og 7, 
nr . 1, således at virksomheden kan undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab, hvis virksomhe-
den er en modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab og heri opfylder kravene for koncernen 
som helhed . Baggrunden for denne regel er, at det må anses for unødigt bebyrdende at fastholde, at der 
udarbejdes en redegørelse for alle virksomheder i en koncern, idet det må anses for tilstrækkeligt at få 
oplysningerne omkring selskaberne i modervirksomhedens koncernregnskab .

På samme måde kan en dattervirksomhed, der indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder 
koncernregnskab og heri opfylder oplysningskravene for koncernen som helhed, undlade at medtage 
oplysningerne i sin egen ledelsesberetning . Der kan være tale om såvel den ultimative modervirksomhed 
for den samlede koncern som en umiddelbart overliggende modervirksomhed .
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Lempelserne jf . § 99 a, stk . 7, nr . 2, og stk . 8, hvorefter en virksomhed hhv . dattervirksomhed kan undlade 
at give oplysningerne efter § 99 a, stk . 1 og 2, hvis virksomheden hhv . modervirksomheden rapporterer 
som led i sin tilslutning til FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, gælder 
tilsvarende med hensyn til afrapportering om det opstillede måltal . I FN’s Global Compact indgår både 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder eliminering af diskrimination i arbejds- og 
ansættelsesforhold .

Efter det foreslåede stk . 2 skal store virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en politik for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, redegøre for politik-
ken . Pligten til at udarbejde politikken følger af henholdsvis selskabslovens § 139 a, stk . 1, nr . 2, § 19 a, 
stk . 1, nr . 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, § 25, stk . 4, nr . 2, i lov om erhvervsdrivende 
fonde, § 79 a, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 19 a, stk. 1, nr. 2, i lov om betalingstjenester 
og elektroniske penge, § 39 a, stk . 1, nr . 2, i lov om investeringsforeninger mv . eller § 12 f, stk . 1, nr . 2, i 
lov om værdipapirhandel og påhviler virksomhedens centrale ledelsesorgan eller bestyrelse afhængig af, 
hvilken lov der er tale om . I forbindelse med denne redegørelse gælder § 99 a, stk . 2-8 tilsvarende . En 
sådan politik er en politik for ligestilling mellem kønnene og er dermed en politik for samfundsansvar . Der-
for skal virksomhederne oplyse om politikken, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået i overens-
stemmelse med den nugældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 99 a .

En virksomhed, der efter selskabslovens § 139 a, stk . 1, nr . 2, § 19 a, stk . 1, nr . 2, i lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, § 25, stk . 4, nr . 2, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 79 a, stk . 1, nr . 2, i lov om 
finansiel virksomhed, § 19 a, stk. 1, nr. 2, i lov om betalingstjenester og elektroniske penge, § 39 a, stk. 1, 
nr . 2, i lov om investeringsforeninger mv . eller § 12 f, stk . 1, nr . 2, i lov om værdipapirhandel er forpligtet 
til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledel-
sesniveauer kan ikke undgå redegørelseskravet i § 99 b, stk . 2, ved at undlade at udarbejde en sådan poli-
tik .

Det følger af stk . 3, at virksomhederne ikke skal opstille et måltal, når der ikke længere er en underrepræ-
sentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan . En tilsvarende forståelse af »underrepræsenteret« 
finder anvendelse i forhold til denne lov. Det er i den forbindelse uden betydning hvilket køn, der udgør hen-
holdsvis 40 pct . eller 60 pct . Selskabet har således ikke pligt til at opstille måltal eller udarbejde en politik 
for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, når de har opnået en kønsfordeling, hvor intet af de 
to køn er repræsenteret med under 40 pct .

Hvis selskabet har opnået en fordeling på 40/60 pct ., skal denne oplysning dog fremgå af ledelsesberet-
ningen . Der vil dog være mulighed for at afgive redegørelsen i en supplerende redegørelse til ledelsesbe-
retningen, ligesom den kan lægges på selskabets hjemmeside med henvisning dertil i ledelsesberetningen .

Det bemærkes, at selskaberne naturligvis vil være omfattet af henholdsvis kravet om opstilling af måltal 
og kravet om udarbejdelse af en politik, hvis kønsfordelingen ændrer sig, så et af kønnene bliver underre-
præsenteret . Selskabet skal således hurtigst muligt sørge for at opstille et måltal og udarbejde politikker .

Det følger af stk . 4, at virksomhederne ikke skal udarbejde en politik, når de ikke længere har et underre-
præsenteret køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer . Herved forstås de øvrige underliggende ledel-
sesorganer i virksomheden, der ikke kan henføres under det øverste ledelsesorgan . Der henvises til 
bemærkningerne til § 139, stk . 1, for en nærmere gennemgang .
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Hvis selskabet har opnået en fordeling på 40/60 pct . skal denne oplysning dog fremgå af ledelsesberetnin-
gen. For redegørelsen finder § 99 a, stk. 4, tilsvarende anvendelse, således at redegørelsen i stedet for 
kan gives i en supplerende redegørelse til ledelsesberetningen, eller den kan gives på hjemmesiden med 
dertil hørende henvisning til ledelsesberetningen .

Det bemærkes, at virksomhederne naturligvis vil være omfattet af kravet om udarbejdelse af en politik, 
hvis kønsfordelingen ændrer sig, så et af kønnene bliver underrepræsenteret . Virksomhederne skal derfor 
hurtigst muligt udarbejde en politik og redegøre herfor i årsrapporten, jf . stk . 2, idet virksomheden i mod-
sat fald kan straffes med bøde .

I forhold til bødestraf for overtrædelse af § 99 b, henvises der til, at den nugældende strafbestemmelse i 
årsregnskabslovens § 164 allerede vil omfatte § 99 b, da det bl .a . fremgår af bestemmelsen, at overtræ-
delser af §§ 18-134 straffes med bøde . I det omfang virksomhederne ikke redegør i overensstemmelse 
med § 99 b, kan de således straffes med bøde .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 99 b, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »§ 99 a, stk . 4-8,« til: »§ 99 a, stk . 4-9,« .

I § 99 b, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »§ 99 a, stk . 2-8,« til: »§ 99 a, stk . 2-9,« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 99 b om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn er opbygget efter samme 
principper som bestemmelsen i § 99 a om samfundsansvar . Det er således de samme selskaber, der er 
omfattet af begge bestemmelser, og det har været hensigten, at afrapporteringskravene så vidt muligt 
skulle være de samme, hvorfor der ved indførelsen af § 99 b ved lov nr . 1383 af 23 . december 2012 blev 
indsat en bestemmelse i § 99 b, stk . 1, som indeholder en henvisning til § 99 a, stk . 4-8, og en bestem-
melse i § 99 b, stk . 2, som indeholder en henvisning til § 99 a, stk . 2-8 .

Ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013 om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige 
andre love (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar) blev bestemmelser om afrappor-
tering om samfundsansvar i henhold til internationale retningslinjer ændret således, at § 99 a, stk . 8, blev 
affattet på ny samtidig med, at der blev indført et nyt stk . 9 til § 99 a . § 99 a, stk . 8 og 9, videreføres uden 
ændringer som stk . 7 og 9, mens det hidtil gældende stk . 5 videreføres som stk . 8 i den foreslåede nye 
affattelse af § 99 a i forslagets § 1, nr . 130 .

Efter § 99 a, stk . 7, kan virksomheder, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer 
eller standarder, undlade at give de oplysninger, som er anført i § 99 a, stk . 1-3 . § 99 a, stk . 9, bemyndi-
ger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om, under hvilke betingelser en virksomhed kan 
oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder . Bemyndigelsen er udnyttet 
til at fastsætte nærmere regler herom i bekendtgørelse nr . 1543 af 16 . december 2013 om redegørelse 
for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, således at undtagelsen på nuvæ-
rende tidspunkt omfatter redegørelser, som er udarbejdet og offentliggjort efter de aner kend te internati-
onale rapporteringsstandarder fra FN Global Compact, Principles for Responsible Investment (PRI) og Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) .
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På grund af en forglemmelse blev der i lov nr . 1367 af 10 . december 2013 ikke foretaget konsekvensæn-
dringer i henvisningerne til § 99 a i § 99 b, stk . 1 og 2, der som nævnt vedrører måltal og politikker for det 
underrepræsenterede køn .

Da det ikke har været hensigten, at § 99 a, stk . 9, ikke også skulle gælde for virksomheder, som er forplig-
tet til at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal og redegøre for politikken for at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, foreslås det, at hen-
visningerne i § 99 b, stk . 1 og 2, ændres således, at § 99 a, stk . 9, også er omfattet af henvisningerne i 
§ 99 b, stk . 1 og 2 . Det er dog en betingelse for at anvende undtagelsen, jf . § 99 a, stk . 7 og 9, at redegø-
relsen efter de internationale retningslinjer eller standarder indeholder oplysning om status på opfyldel-
sen af det opstillede måltal, herunder hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede mål-
sætning, medmindre der ikke foreligger underrepræsentation, samt redegør for politikken om at øge ande-
len af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre virksomheden 
er undtaget fra at udarbejde en sådan politik, eller der ikke foreligger underrepræsentation, jf . bekendtgø-
relsens § 2, stk . 4 .

Ifølge de gældende bestemmelser i lovens § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, gælder lovens § 99 b for regn-
skabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 99 b, stk . 1 og 2, jf . specielle bemærkninger til § 99 b, stk . 1 og 2: 
Folketingstidende 2012-13, A, L 17 som fremsat, side 13 f ., vil fortsat være gældende med ovenstående 
tilføjelser .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 99 b affattes således:

»§ 99 b . Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er for-
pligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, skal 
oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor 
virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning .
Stk . 2 . Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, og 
som derfor ikke har pligt til at opstille et måltal, skal oplyse herom i ledelsesberetningen .

Stk . 3 . Store virksomheder, der efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, er 
forpligtet til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens 
øvrige ledelsesniveauer, skal redegøre for politikken . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om
1) hvordan virksomheden omsætter sine politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn til 

handling, og
2) virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med at øge ande-

len af det underrepræsenterede køn i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til 
arbejdet fremover .
Stk . 4 . Store virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder på virksomhedens øvrige 

ledelsesniveauer, og som derfor ikke har pligt til at udarbejde en politik, skal oplyse herom i ledelsesberet-
ningen .

Stk . 5 . Redegørelsen efter stk . 1-4 skal gives i ledelsesberetningen . Virksomheden kan dog i stedet væl-
ge at give redegørelsen
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1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen .

Stk . 6 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledel-
sesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1-4 . Anvendes undtagelsen 
i 1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget rede-
gørelsen, og hvor denne er offentliggjort .

Stk . 7 . En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse for måltal og politikker for det under-
repræsenterede køn efter stk . 1-4, hvis virksomheden oplyser om måltal og politikker for det underrepræ-
senterede køn efter internationale retningslinjer eller standarder, der indeholder oplysninger som anført i 
stk . 1-4 .

Stk . 8 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af en redegørelse efter stk . 
1-4 i en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som 
offentliggøres heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter desuden nærmere regler om offentliggø-
relse på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen efter stk . 1-4, herunder regler om opdatering af oplys-
ningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggø-
res på hjemmesiden .

Stk . 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksomhed efter 
internationale retningslinjer eller standarder kan oplyse om måltal og politikker for det underrepræsente-
rede køn .«

Lovbemærkninger
§ 99 b angiver krav til store virksomheders rapportering om måltal og politikker for det underrepræsente-
rede køn .

Pligten til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og 
udarbejde politik for at øge det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer føl-
ger af § 139 a, stk . 1, nr . 1 og 2, i selskabsloven, § 18 a, stk . 1, nr . 1 og 2, i lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder, § 41, stk . 1, nr . 1 og 2, i lov om erhvervsdrivende fonde, § 79 a, stk . 1, nr . 1 og 2, i lov om 
finansiel virksomhed, § 29, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om betalinger, § 58, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investe-
ringsforeninger mv . og § 65, stk . 3, nr . 2, i lov om kapitalmarkeder .

I den gældende § 99 b er der en række henvisninger til bestemmelser i § 99 a, der finder tilsvarende anven-
delse for § 99 b . Det er fundet hensigtsmæssigt at erstatte disse henvisninger med den tekst, der henvi-
ses til i § 99 a, tilpasset de særlige oplysningskrav i § 99 b . Det er vurderingen, at § 99 b på denne måde 
fremstår mere enkel og overskuelig . Herudover er der ved nyaffattelsen foretaget nogle sproglige forbed-
ringer og præciseringer .

I medfør af det foreslåede stk . 1, der er en videreførelse af det gældende stk . 1, 1 . pkt ., skal store virksom-
heder, der er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledel-
sesorgan, oplyse om måltallet og redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for 
hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning . Virksomheden skal således 
oplyse det opstillede måltal, fordelingen af mænd og kvinder i den aktuelle sammensætning af det øverste 
ledelsesorgan - eksklusiv evt . medarbejdervalgte medlemmer - og konkludere, om det opstillede måltal er 
nået . Er det opstillede måltal ikke nået, skal der oplyses en begrundelse herfor .
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Det gældende § 99 b, stk . 1, omfatter ifølge sin ordlyd store virksomheder, der har opstillet måltal . Ifølge 
den foreslåede affattelse af § 99 b, stk . 1, præciseres det, at bestemmelsen omfatter store virksomheder 
der, efter den selskabslovgivning, der er gældende for virksomheden, har en pligt til at opstille måltal . Plig-
ten til at opstille måltal reguleres således ikke i årsregnskabsloven, men af de ovenfor nævnte love . Den 
foreslåede nyaffattelse medfører, at virksomheder, som ifølge den selskabslovgivning, der er gældende for 
virksomheden, har pligt til at opstille måltal, men som ikke har gjort dette og derfor ikke kan oplyse herom, 
ikke alene overtræder den selskabsretlige regulering, men også årsregnskabsloven .

Det fremgår ikke af den gældende § 99 b, at virksomheder skal oplyse det opstillede måltal, men dette 
fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen . Efter den gældende § 99 b, stk . 1, skal virksomhederne 
bl .a . oplyse om status på opfyldelsen af det opstillede måltal, og i den forbindelse vil virksomheden natur-
ligt oplyse selve måltallet . Med den foreslåede affattelse af stk . 1 præciseres det imidlertid, at selve mål-
tallet skal oplyses .

Af det foreslåede stk . 2, der er en videreførelse af det gældende stk . 3, følger det, at virksomheder, der har 
en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan, og som derfor ikke har pligt til at 
opstille måltal, skal oplyse dette i ledelsesberetningen .

Ved en ligelig kønsfordeling forstås en fordeling på 40/60 pct . af henholdsvis kvinder og mænd eller det 
antal/pct., som ligger tættest på 40 pct. En tilsvarende forståelse af »underrepræsenteret« finder anven-
delse i forhold til selskabslovens § 139 a og ligestillingslovens § 11 . Det er uden betydning, hvilket køn der 
udgør henholdsvis 40 pct . eller 60 pct . Virksomheden har ikke pligt til at opstille måltal eller udarbejde en 
politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, når den har opnået en kønsfordeling, hvor intet 
af de to køn er repræsenteret med under 40 pct . Det bemærkes, at virksomhederne vil blive omfattet af 
henholdsvis kravet om opstilling af måltal og kravet om udarbejdelse af en politik og af pligten til at rede-
gøre herfor, hvis kønsfordelingen efterfølgende ændrer sig, således at der ikke længere er en ligelig forde-
ling . Når det konstateres, at der ikke længere er en ligelig fordeling, skal virksomheden hurtigst muligt 
sørge for at opstille et måltal og udarbejde politikker .

Det foreslåede stk . 3 vedrører indholdet af den redegørelse, som store virksomheder, der er forpligtet til 
at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledel-
sesniveauer, skal udarbejde . Ved øvrige ledelsesorganer forstås de øvrige underliggende ledelsesorganer 
i virksomheden, der ikke kan henføres under det øverste ledelsesorgan . Efter stk . 3, 1 . pkt ., skal store virk-
somheder redegøre for denne politik .

Stk . 3, nr . 1 og 2, indeholder kravene til redegørelsen . Med bestemmelsen videreføres de materielle krav 
til redegørelsen, som gælder ifølge den gældende § 99 b, stk . 1, 2 . pkt ., jf . henvisningen til § 99 a, stk . 2-9 . 
Da § 99 b blev indsat i årsregnskabsloven ved § 4 i lov nr . nr . 1383 af 23 . december 2012, blev der i § 99 b, 
stk. 2, henvist til, at dagældende § 99 a, stk. 2-8, finder tilsvarende anvendelse. I medfør af henvisningen 
var der krav om, at redegørelsen for virksomhedens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede 
køn skulle indeholde oplysninger om, hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling og virk-
somhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med at øge andelen af 
det underrepræsenterede køn samt eventuelle forventninger til arbejdet fremover . Ved lov nr . 738 af 
1 . juni 2015, blev § 99 a, stk . 2, ændret, så der i det gældende § 99 b, stk . 2, nr . 2, henvises til, at § 99 a, 
stk. 2-9, finder tilsvarende anvendelse.
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Med den foreslåede affattelse af stk . 3 indsættes som nr . 1 og 2 krav til de oplysninger, som redegørelsen 
skal indeholde . Nyaffattelsen er ikke udtryk for materielle ændringer, men indebærer, at kravene til rede-
gørelsen efter § 99 b, stk . 2, fremgår direkte af bestemmelsen i stedet for, at der i bestemmelsen henvi-
ses til krav i § 99 a . Med den foreslåede nyaffattelse tydeliggøres kravene til redegørelsens indhold .

Det foreslåede stk . 3, nr . 1, angiver, at redegørelsen skal indeholde oplysninger om, hvordan virksomhe-
den omsætter sine politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn til handling . Efter det 
foreslåede stk . 3, nr . 2, skal virksomheden redegøre for vurderingen af, hvad der er opnået som følge af 
virksomhedens arbejde med at øge andelen af det underrepræsenterede køn i regnskabsåret . Redegørel-
sen skal ligeledes indeholde informationer om virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet frem-
over .

Af det foreslåede stk . 4 følger det, at en virksomhed, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder på 
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, og som derfor ikke har pligt til at udarbejde en politik, skal oplyse 
dette i ledelsesberetningen .

Det foreslåede stk . 5 er en videreførelse af de materielle krav, der følger af henvisningerne i de gældende 
§ 99 b, stk . 3 og 4, til den gældende § 99 a, stk . 4 . Bestemmelsen vedrører redegørelsens placering og 
offentliggørelse . Det foreslåede stk . 5 indebærer, at redegørelsen for det underrepræsenterede køn som 
hidtil skal gives i ledelsesberetningen, i en supplerende beretning i årsrapporten, hvortil der henvises i 
ledelsesberetningen, eller på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen . 
Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, jf . det foreslåede stk . 8 . Erhvervsstyrelsen fastsæt-
ter endvidere regler om revisors pligter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri . Den enkelte 
virksomhed kan således frit vælge den offentliggørelsesmåde, som virksomheden anser for mest hensigts-
mæssig inden for lovens rammer .

Det foreslåede stk . 6 viderefører de materielle krav, der følger af henvisningerne i de gældende § 99 b, 
stk . 1 og 2, til den gældende § 99 a, stk . 6 . Bestemmelsen medfører, at en dattervirksomhed, som indgår 
i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne om det underrepræsenterede køn i sin egen ledelses-
beretning, hvis modervirksomheden for den samlede koncern opfylder oplysningskravene efter stk . 1-4, 
således at der for koncernen udarbejdes en konsolideret ledelsesberetning, hvor oplysningerne fremgår . 
En dattervirksomhed, der indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder koncernregnskab og 
heri opfylder oplysningskravene for koncernen som helhed, kan således undlade at medtage oplysnin-
gerne i sin egen ledelsesberetning . Modervirksomheden kan være såvel den ultimative modervirksomhed 
for den samlede koncern som en umiddelbart overliggende modervirksomhed . Baggrunden herfor er, at 
det anses for unødigt bebyrdende at kræve, at der skal udarbejdes en redegørelse i hver af koncernvirk-
somhederne, idet det anses for tilstrækkeligt at få oplysningerne for virksomhederne i modervirksomhe-
dens koncernregnskab .

En modervirksomhed, som rapporterer for koncernen kan vælge mellem to modeller, for så vidt angår 
opstilling af måltal og udarbejdelse af en politik:

1) Det kan vælges at lade alle virksomheder i koncernen blive omfattet . Det vil betyde, at der også skal 
opstilles måltal og udarbejde politik for de virksomheder i koncernen, som ikke selvstændigt er så store, at 
de omfattes af den almindelige pligt, ligesom det vil omfattet evt . udenlandske dattervirksomheder .
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2) Modervirksomheden kan dog også vælge alene at lade de virksomheder, som selvstændigt opfylder 
betingelserne for at være omfattet af reglerne, være omfattet af måltallet for koncernen og koncernpoli-
tikkerne .

Hvis oplysningerne gives for koncernen som helhed, skal der således i det mindste oplyses om måltal og 
politikker for de dattervirksomheder, som selvstændigt er omfattet af rapporteringspligten efter stk . 1-4 .

Modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, kan vælge at opstille et måltal for koncernen som 
helhed og afrapportere samlet for koncernen . Derved gives redegørelsen ét sted - i ledelsesberetningen til 
koncernregnskabet . Det er muligt at opstille et samlet måltal, som er det samme for alle omfattede virk-
somheder . Et eksempel herpå kunne være, at det underrepræsenterede køn i bestyrelsen i alle de omfat-
tede virksomheder i koncernen senest på generalforsamlingen i 2020, skal udgøre min . 40 pct . Alterna-
tivt kan der opstilles individuelle måltal for de enkelte virksomheder, eller forskellige måltal for forskellige 
grupper af virksomheder i koncernen .

Hertil skal redegørelsen, virksomhed for virksomhed, indeholde status for opfyldelsen af opstillede måltal, 
herunder for, hvorfor den enkelte dattervirksomhed i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning . 
Redegørelsen for opfyldelsen af måltallet skal derfor ske i forhold til den enkelte virksomhed, men kan pla-
ceres i ledelsesberetningen for koncernen .

Oplysningerne i ledelsesberetningen for koncernen om opfyldelse af måltallet skal således gives separat 
for modervirksomheden og hver dattervirksomhed . Derimod kan f .eks . oplysninger om måltallet eller poli-
tikker gives for en gruppe af virksomheder, når måltallet eller politikken i disse er ens . Hvis koncernen har 
en fælles politik for alle omfattede virksomheder, vil det være tilstrækkeligt med en samlet redegørelse for 
denne politik . Hvis der er individuelle politikker, skal der derimod redegøres for hver enkelt politik .

Oplysningerne  skal  således  ikke  konsolideres  på  samme  måde  som  finansielle  regnskabsoplysninger. 
Anvendelse af undtagelsen medfører ikke, at regnskabsbrugeren får færre oplysninger . Der er alene tale 
om, at de kan samles i modervirksomhedens ledelsesberetning for koncernen .

Der har i årsregnskabsloven hidtil ikke været et krav om, at dattervirksomheden ved brug af stk . 6 i sin 
ledelsesberetning skal henvise til modervirksomhedens redegørelse for det underrepræsenterede køn . 
Det er en fordel for regnskabsbrugeren, herunder også i forbindelse med kontrol af regnskabet, at der 
medtages en sådan henvisning i dattervirksomhedens ledelsesberetning, så regnskabsbrugeren får oplyst, 
hvor redegørelsen kan findes. Efter forslagets stk. 6, 2. pkt., skal dattervirksomheden ved brug at mulig-
heden i stk . 6, 1 . pkt ., oplyse, at rapporteringen efter § 99 b indgår som en del af modervirksomhedens 
rapportering . Dette kan ske med link til den relevante del af modervirksomhedens hjemmeside, såfremt 
redegørelsen fremgår heraf eller - hvis der er tale om en dansk modervirksomhed som medtager redegø-
relsen i selve årsrapporten - med angivelse af navn og CVR-nr . for modervirksomheden .

Det er derimod ikke muligt for en modervirksomhed at henvise nedad i koncernen til dattervirksomhedens 
redegørelse . En modervirksomhed kan derfor ikke undlade at udarbejde en redegørelse ved at henvise til, 
at dattervirksomheden har udarbejdet en redegørelse .

Det foreslåede stk . 7 viderefører de materielle krav, der følger af henvisningerne i de gældende § 99 b, stk . 
1 og 2, til den gældende § 99 a, stk . 7, uden indholdsmæssige ændringer . Bestemmelsen giver virksomhe-
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den mulighed for at undlade at udarbejde en redegørelse for det underrepræsenterede køn, hvis virksom-
heden rapporterer efter internationale retningslinjer eller standarder, f .eks . som led i sin tilslutning til FN ś 
Global Compact eller FN ś principper for ansvarlige investeringer og heri redegør for de opstillede måltal 
og oplyser om sine politikker for det underrepræsenterede køn . De nærmere betingelser fremgår af 
bemærkningerne til forslagets stk . 9 .

Det foreslåede stk . 8 viderefører de materielle krav, der følger af henvisningerne i de gældende § 99 b, stk . 
1 og 2, til den gældende § 99 a, stk . 8, uden indholdsmæssige ændringer . Efter stk . 8, 1 . pkt ., bemyndiges 
Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for det underre-
præsenterede køn i en supplerende beretning i årsrapporten og om revisors pligter i forhold til de oplys-
ninger, som offentliggøres heri . Efter stk . 8, 2 . pkt ., bemyndiges Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nær-
mere regler om offentliggørelse på virksomhedens hjemmeside af redegørelsen for det underrepræsente-
rede køn, herunder regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors 
pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .

Erhvervsstyrelsen har med hjemmel i den gældende § 99 b, stk . 1 og 2, jf . § 99 a, stk . 8 og 9, udstedt 
bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabs-
loven . Bekendtgørelsen indeholder bl .a . regler om, hvordan den lovpligtige redegørelse, som virksomhe-
den udarbejder efter § 99 b, skal betegnes, så der ikke kan opstå tvivl om, at der er tale om den lovpligtige 
redegørelse i modsætning til eventuelle frivillige oplysninger om det underrepræsenterede køn, som virk-
somheden måtte vælge at offentliggøre udover den lovpligtige redegørelse .

Den offentliggjorte lovpligtige redegørelse, jf . § 99 b, må ikke ændres efterfølgende, men virksomheden 
har mulighed for i løbet af det efterfølgende regnskabsår at offentliggøre en opdatering af oplysningerne 
i den lovpligtige redegørelse efter reglerne herom i den gældende bekendtgørelse . Oplysningerne i opda-
teringen skal holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige redegørelse, f .eks . under betegnelsen »frivillige 
supplerende oplysninger om det underrepræsenterede køn .«

Hvis virksomheden vælger at placere den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 b, på virksomhedens hjemme-
side eller i en supplerende beretning i årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, hindrer 
§ 99 b og den gældende bekendtgørelse ikke, at virksomheden også omtaler sit arbejde med at øge ande-
len af det underrepræsenterede køn andre steder, f .eks . ved i ledelsesberetningen at medtage et resumé 
af den lovpligtige redegørelse . Sådanne frivillige oplysninger må dog ikke fremstå på en sådan måde, at de 
kan forveksles med den lovpligtige redegørelse efter § 99 b . Desuden er det en betingelse, at de frivillige 
oplysninger, som gives i ledelsesberetningen, opfylder lovens almindelige kvalitetskrav, herunder kravet 
om, at oplysningerne skal være retvisende .

Hvis den lovpligtige redegørelse, jf . § 99 b, placeres i ledelsesberetningen, hindrer § 99 b og den gældende 
bekendtgørelse ikke, at virksomheden også offentliggør frivillige oplysninger om virksomhedens arbejde 
med at øge andelen af det underrepræsenterede køn andre steder, f .eks . på virksomhedens hjemmeside . 
§ 99 b hindrer således ikke, at virksomheden f .eks . offentliggør en rapport, som uddyber redegørelsen 
efter § 99 b . Ligesom i eksemplet ovenfor må sådanne frivillige oplysninger om det underrepræsenterede 
køn ikke fremstå på en sådan måde, at de kan forveksles med den lovpligtige redegørelse .

I henhold til lovens § 135, stk . 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesbe-
retningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, og om de er udar-



518 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

bejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav . Revisors udtalelse om ledelsesberetningen omfatter 
bl .a . ledelsens redegørelse for det underrepræsenterede køn i henhold til § 99 b . Det gælder uanset, om 
redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen, i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjem-
meside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, da der er tale om en redegørelse, som hører til ledel-
sesberetningen . Revisors udtalelse skal endvidere omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i 
ledelsesberetningen, som revisor måtte blive opmærksom på . Mangler kan bestå i, at der mangler en eller 
flere oplysninger, som lovgivningen kræver. Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er opfyldt 
på korrekt vis . Konstateringen af eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af 
ledelsesberetningen . Det forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledel-
sesberetningen . Revisor skal således, kort beskrevet, gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammen-
holde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sam-
menholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse 
med sin revision af regnskabet, og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller 
mangler i ledelsesberetningen .

De nærmere bestemmelser findes i bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte reviso-
rers erklæringer . Reglerne er forklaret i erklæringsvejledningen, som kan læses på www .erst .dk . Der kan 
endvidere henvises til vejledningsmaterialet om redegørelsen for - det underrepræsenterede køn, der kan 
findes på www.erst.dk.

Hvis redegørelsen for det underrepræsenterede køn efter § 99 b er placeret på virksomhedens hjemme-
side eller i en supplerende beretning i årsrapporten via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, har revi-
sor - i tillæg til ovennævnte pligter - nogle særlige pligter, som fremgår af bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 
2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven . Er redegørelsen placeret på 
virksomhedens hjemmeside, skal revisor således bl .a . påse, at ledelsesberetningen indeholder oplysning 
herom med angivelse af den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, eller til 
den side, hvor links til samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige . Revisor skal tillige påse, at 
redegørelsen offentliggøres under den rette betegnelse, så den ikke kan forveksles med frivillige oplysnin-
ger om at øge andelen af det underrepræsenterede køn, og at det fremgår af redegørelsen, at den udgør 
en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport .

I medfør af det foreslåede stk . 8 vil Erhvervsstyrelsens fortsat have bemyndigelse til at fastsætte regler 
om samme forhold . Ifølge lovforslagets § 6, stk . 2, forbliver regler fastsat i medfør af § 99 b, stk . 1 og 2, 
jf. § 99 a, stk. 8 og 9, i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 99 b, stk. 8 
og 9 . Virksomheder, som i dag udarbejder redegørelse for det underrepræsenterede køn efter den gæl-
dende § 99 b, og som fremover udarbejder redegørelsen efter den foreslåede § 99 b, vil således blive mødt 
med de samme krav med hensyn til redegørelsens placering og offentliggørelse som hidtil, og revisors 
opgaver i forbindelse med redegørelsen vil også være de samme som hidtil .

Det foreslåede stk . 9 viderefører de materielle krav, der følger af henvisningerne i de gældende § 99 b, stk . 
1 og 2, til det gældende § 99 a, stk . 9, uden indholdsmæssige ændringer . Bestemmelsen giver Erhvervs-
styrelsen bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler med hensyn til, under hvilke betingelser en virk-
somhed kan give sin redegørelse for det underrepræsenterede køn efter internationale retningslinjer eller 
standarder . Med hjemmel i den gældende § 99 b, stk . 1 og 2, jf . § 99 a, stk . 8 og 9, har Erhvervsstyrelsen 
udstedt bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregn-
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skabsloven . Bekendtgørelsen indeholder bl .a . regler om, efter hvilke internationale standarder og ret-
ningslinjer redegørelsen for det underrepræsenterede køn kan udarbejdes .

Efter den gældende bekendtgørelse kan redegørelsen for det underrepræsenterede køn udarbejdes og 
offentliggøres efter de anerkendte internationale rapporteringsstandarder fra FN Global Compact, Prin-
ciples for Responsible Investment (PRI) og Global Reporting Initiative (GRI) .

Anvendes undtagelsen i det foreslåede stk . 7, er det dog en betingelse efter forslagets stk . 7 og 9, at rede-
gørelsen efter de internationale retningslinjer eller standarder indeholder oplysninger om status på opfyl-
delsen af det opstillede måltal, herunder hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede mål-
sætning, medmindre der ikke foreligger underrepræsentation, samt redegøre for politikken om at øge 
andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, medmindre virksom-
heden er undtaget fra at udarbejde en sådan politik, eller der ikke foreligger underrepræsentation .

Det bemærkes, at virksomhederne vil være omfattet af kravet om udarbejdelse af en politik, hvis kønsfor-
delingen ændrer sig, så et af kønnene bliver underrepræsenteret . Virksomhederne skal derfor hurtigst 
muligt udarbejde en politik og redegøre herfor i årsrapporten, jf . stk . 3 .

En virksomhed, der opfylder kravene til rapportering efter § 99 b, i sin redegørelse for mangfoldighed, jf . 
den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 d, kan undlade at rapportere særskilt i hen-
hold til § 99 b . Virksomheden kan således - i stedet for at rapportere efter § 99 b - henvise til den del af 
redegørelsen efter § 107 d, der opfylder kravene i § 99 b . En virksomhed kan således vælge at redegøre 
samlet i henhold til §§ 99 b og 107, når blot virksomheden opfylder kravene i begge bestemmelser .

Overtrædelser af § 99 b er omfattet af strafbestemmelsen i årsregnskabslovens § 164 . Det fremgår såle-
des af § 164, stk . 1, 1 . pkt ., at overtrædelse af blandt andet §§ 18-134 straffes med bøde .

I det omfang virksomhederne ikke redegør i overensstemmelse med § 99 b, kan virksomheden således, på 
samme måde som ved overtrædelser af langt de fleste andre bestemmelser i årsregnskabsloven, ifalde 
bødestraf, hvis sagen anmeldes til politiet, og der udstedes bødeforlæg eller idømmes bødestraf ved dom .

Det er fast praksis i Erhvervsstyrelsen, at kun meget grove eller gentagne overtrædelser af bestemmelser 
i årsregnskabsloven anmeldes til politiet . Disse overtrædelser vil tillige ofte være overtrædelser af bestem-
melser i straffeloven, herunder §§ 296 og 302 om bl .a . afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger 
i lovpligtige regnskaber .

Ved manglende overholdelse af § 99 b vil Erhvervsstyrelsens reaktion normalt være, at virksomheden får 
et påbud om, at forholdet skal berigtiges, jf . § 161, nr . 3 . Påbuddet kan indebære, enten at virksomhedens 
senest indberettede årsrapport skal berigtiges, eller at forholdet skal rettes op i virksomhedens kom-
mende årsrapport . Ved valg af reaktion tager Erhvervsstyrelsen bl .a . hensyn til fejlens betydning for regn-
skabsbrugerne, dvs . risikoen for, at regnskabsbrugerne kan lide et økonomisk tab som følge af, at de træf-
fer beslutninger baseret på et fejlagtigt eller mangelfuldt regnskab .

Erhvervsstyrelsen kan anvende tvangsbøder efter § 162, stk . 1, nr . 3, hvis en virksomhed ikke efterkom-
mer et påbud fra styrelsen. Det er dog generelt erfaringen, at de fleste virksomheder efterlever styrelsens 
påbud .
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Gældende bestemmelse
§ 99 c . Store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og 
udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m .v . eller skovning af primærskove, skal supplere le-
delsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder, jf . dog stk . 4 . Med myndigheder for-
stås i denne forbindelse enhver national, regional eller lokal myndighed i Danmark eller i udlandet, herun-
der en tjenestegren, et organ eller en virksomhed, der er kontrolleret af den pågældende myndighed på 
samme måde, som en dattervirksomhed er kontrolleret af en modervirksomhed .

Stk. 2. Beretningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende betalinger, som er foretaget i regn-
skabsåret, jf . dog stk . 4, 6 og 7:
1) De samlede betalinger foretaget til hver myndighed .
2) De samlede beløb pr . type af betaling til hver myndighed vedrørende

a) produktionsrettigheder,
b) skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller overskud, bortset fra skatter og af-

gifter på forbrug,
c) royalties,
d) udbytte,
e) underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser,
f) licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for licenser eller koncessioner og
g) betalinger for forbedringer af infrastruktur .
Stk. 3. Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der tillige gives oplysninger om de sam-

lede beløb pr . type af betaling som nævnt i stk . 2, nr . 2, der er foretaget til hvert enkelt projekt . Endvidere 
skal de samlede betalinger til hvert enkelt projekt oplyses .

Stk. 4. Virksomheden kan undlade at medtage en betaling på under 750 .000 kr . i beretningen . Det gæl-
der, uanset om betalingen er foretaget som en enkeltstående betaling eller som en række med hinanden 
forbundne betalinger, når den samlede række af betalinger ikke udgør over 750 .000 kr . i regnskabsåret .

Stk. 5. Beretningen om betalinger til myndigheder skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen . Virk-
somheden kan dog i stedet vælge at give beretningen om betalinger til myndigheder
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i hen-

hold til regler udstedt i medfør af stk . 9 eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt 

i medfør af stk . 9 .
Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne ef-

ter stk . 1-3 gives for koncernen som helhed .
Stk. 7. En virksomhed, som er omfattet af stk . 1, og som er en dattervirksomhed af en modervirksom-

hed, der henhører under lovgivningen i et EU-/EØS-land, kan undlade selv at udarbejde en beretning om 
betalinger til myndigheder, i det omfang de efter stk . 1-3 krævede oplysninger indgår i modervirksomhe-
dens beretning om betalinger til myndigheder .

Stk. 8. Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, at virksomheder, der er omfattet af stk . 1 eller § 128 
a, stk . 1, og som udarbejder og offentliggør en beretning om betalinger til myndigheder, som vurderes at 
svare til kravene i denne lov, fritages for kravene i stk . 1-7 . Fritagelsen omfatter dog ikke forpligtelsen til at 
offentliggøre den pågældende beretning .

Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om betalinger 
til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten og nærmere regler om revisors pligter i for-
hold til de oplysninger, som offentliggøres heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere reg-
ler om offentliggørelse af beretningen om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside, her-
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under regler om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og om revisors pligter i for-
bindelse hermed, jf . stk . 5, nr . 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 99 b indsættes:

»§ 99 c . Store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling 
og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m .v . eller skovning af primærskove, skal supplere 
ledelsesberetningen med en beretning om betalinger til myndigheder, jf . dog stk . 4 . Med myndigheder for-
stås i denne forbindelse enhver national, regional eller lokal myndighed i Danmark eller i udlandet, herun-
der en tjenestegren, et organ eller en virksomhed, der er kontrolleret af den pågældende myndighed på 
samme måde, som en dattervirksomhed er kontrolleret af en modervirksomhed .

Stk. 2 . Beretningen skal indeholde følgende oplysninger vedrørende betalinger, som er foretaget i regn-
skabsåret, jf . dog stk . 4, 6 og 7:
1) De samlede betalinger foretaget til hver myndighed .
2) De samlede beløb pr . type af betaling til hver myndighed vedrørende

a) produktionsrettigheder,
b) skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller overskud, bortset fra skatter og 

afgifter på forbrug,
c) royalties,
d) udbytte,
e) underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser,
f) licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for licenser eller koncessioner og
g) betalinger for forbedringer af infrastruktur .
Stk. 3 . Når betalingerne er henført til et bestemt projekt, skal der tillige gives oplysninger om de sam-

lede beløb pr . type af betaling som nævnt i stk . 2, nr . 2, der er foretaget til hvert enkelt projekt . Endvidere 
skal de samlede betalinger til hvert enkelt projekt oplyses .

Stk. 4 . Virksomheden kan undlade at medtage en betaling på under 750 .000 kr . i beretningen . Det gæl-
der uanset, om betalingen er foretaget som en enkeltstående betaling eller som en række med hinanden 
forbundne betalinger, når den samlede række af betalinger ikke udgør over 750 .000 kr . i regnskabsåret .

Stk. 5 . Beretningen om betalinger til myndigheder skal gives i tilknytning til ledelsesberetningen . Virk-
somheden kan dog i stedet vælge at give beretningen om betalinger til myndigheder
1) i en supplerende beretning til årsrapporten, jf . § 14, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i hen-

hold til regler udstedt i medfør af stk . 9 eller
2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, i henhold til regler udstedt 

i medfør af stk . 9 .
Stk. 6 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter 

stk . 1-3 gives for koncernen som helhed .
Stk. 7 . En virksomhed, som er omfattet af stk . 1, og som er en dattervirksomhed af en modervirksom-

hed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, kan undlade selv at udarbejde en beretning om 
betalinger til myndigheder i det omfang, de efter stk . 1-3 krævede oplysninger indgår i modervirksomhe-
dens beretning om betalinger til myndigheder .

Stk. 8 . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om, at virksomheder, der er omfattet af stk . 1 eller § 128, 
stk . 1, og som udarbejder og offentliggør en beretning om betalinger til myndigheder, som vurderes at sva-
re til kravene i denne lov, fritages for kravene i stk . 1-7 . Fritagelsen omfatter dog ikke forpligtelsen til at 
offentliggøre den pågældende beretning .
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Stk. 9 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af beretningen om betalinger 
til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors pligter i forhold til de oplysninger, 
som offentliggøres heri, jf . stk . 5, nr . 1 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse 
af beretningen om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksom-
hedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og om revisors pligter i forbindelse hermed, jf . stk . 5, 
nr . 2 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 99 c .

Bestemmelsen gennemfører sammen med den foreslåede § 128 a, det nye regnskabsdirektivs kapitel 10 
om beretning om betalinger til myndigheder .

Formålet med bestemmelsen er grundlæggende at skabe åbenhed om betalingen for at udnytte ikke-for-
nybare naturressourcer . Oplysningskravet i den nye bestemmelse omfatter betalinger i alle lande, dvs . 
både betalinger i Danmark og i udlandet . Bestemmelsen i direktivet er indført for at få større fokus på stør-
relsen af de beløb, som virksomhederne betaler til myndighederne . Dette er særlig vigtigt i forhold til lande 
med svag administration og udbredt korruption, da det formodes, at der er risiko for, at midlerne i disse 
lande kan unddrages fra de offentlige kasser . Det øgede fokus på betalingerne skal således medvirke til at 
sikre, at betalingerne reelt går ind i de offentlige kasser .

Efter forslagets § 99 c, stk . 1, skal store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospekte-
ring, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m .v . eller skovning af pri-
mærskove supplere ledelsesberetningen med en beretning om betaling til myndigheder .

Med henvisningen til ”aktivitet indenfor efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding” 
af mineral-, olie- og naturgasforekomster m .v . sigtes bredt til enhver aktivitet, som leder frem til, at virk-
somheden kommer i besiddelse af produkter m .v ., som kan generere indtægter for virksomheden eller bru-
ges af virksomheden selv . Afgrænsningen er dog kun relevant i det omfang, der er indgået en form for 
aftale, kontrakt eller lignende mellem virksomheden og en myndighed, som kan medføre betalinger som 
nævnt i stk . 2 fra virksomheden til myndigheden .

Tilsvarende gælder for henvisningen til ”skovning” af primærskove, at der sigtes bredt til enhver aktivitet, 
der leder frem til, at virksomheden kommer i besiddelse af træ, der kan generere indtægter for virksom-
heden eller bruges af virksomheden selv . Ved primærskov forstås skov, hvor der ikke er noget klart synligt 
tegn på menneskelig aktivitet, og hvor de økologiske processer ikke er forstyrret i væsentlig grad .

Det forudsættes samtidig, at virksomheden bærer risikoen for aktiviteten og har rettighederne til udvin-
dingen . I modsætning hertil står den rene underleverandør .

De af bestemmelsen omfattede mineral-, olie- og naturgasforekomster m.v. er uddybende defineret som 
mineral-, olie- og naturgasforekomster eller andre råstoffer omfattet af de økonomiske aktiviteter som 
omhandlet i hovedafdeling B, hovedgruppe 05-08, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr . 1893/2006 af 20 . december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske 
aktiviteter NACE rev, og omfatter tillige grusgravning og sandsugning .
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Virksomhed inden for skovning af primærskove er defineret som virksomhed med aktiviteter som omhand-
let i hovedafdeling A, hovedgruppe 02, gruppe 02 .2, i bilag I til forordning (EF) nr . 1893/2006 i primær-
skove .

Beretningen skal omfatte foretagne betalinger og adskiller sig hermed fra den grundlæggende forudsæt-
ning om periodisering i § 13, stk . 1, nr . 6 . Opgørelsen skal i stedet ske efter de samme principper som for 
pengestrømsopgørelsen, jf . årsregnskabslovens § 86 .

Som betaling anses såvel kontante betalinger som naturalieydelser som eksempelvis drift af skoler eller 
hospitaler .

Afgrænsningen af de omfattede myndigheder er ikke udtømmende og skal således forstås bredt som 
enhver instans, der udøver myndighed i landet, herunder også virksomheder, der er kontrolleret af en 
myndighed . Der kan eksempelvis være tale om et ministerium, en styrelse eller en regional eller kommu-
nal myndighed . Virksomhed skal ligeledes forstås bredt uden hensyntagen til virksomhedens juridiske 
struktur eller måden, hvorpå myndigheden udøver sin kontrol .

Den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 1, fastslår at der skal gives oplysning om de samlede betalinger foreta-
get pr . myndighed .

Den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 2, indeholder en udtømmende opregning af de typer af betalinger, der 
skal indgå i beretningen . Det drejer sig om betalinger vedrørende produktionsrettigheder, skatter og afgif-
ter på virksomhedens indtægt, produktion eller overskud, royalties, udbytte, underskrifts-, opdagelses- og 
produktionsbonusser, licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og andre vederlag for licenser og/eller 
koncessioner og betalinger for forbedringer af infrastruktur .

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at det har været hensigten at give en bredt favnende opregning 
af typer af betalinger, og det er ikke afgørende, hvad den enkelte betaling konkret er benævnt, men om den 
efter sit indhold svarer til en af de opregnede typer af betalinger .

I det omfang en betaling efter sit indhold vil kunne henføres til mere end én af de opregnede typer af beta-
linger, skal virksomheden henføre betalingen til den type, den passer bedst til . Den enkelte betaling skal 
kun medtages én gang .

Der skal gives oplysning om dels de samlede betalinger pr . myndighed, jf . den foreslåede § 99 c, stk . 2, 
nr . 1, og dels om de opregnede typer af betalinger pr . pågældende myndighed, jf . den foreslåede § 99 c, 
stk . 2, nr . 2 . Der er derimod ikke noget krav om at give oplysning om de samlede betalinger for hvert enkelt 
land .

Bestemmelserne har til formål at sikre information om betalinger, der har tilknytning til virksomhedernes 
udvindingsaktiviteter m .v ., og som indgår i betalingen for eksempelvis retten til at foretage udvinding . Der 
skal derimod ikke gives oplysninger om betalinger for eksempelvis levering af energi til produktionen fra 
offentligt ejede forsyningsvirksomheder, der foregår på markedsvilkår .

Betaling for produktionsrettigheder omfatter såvel engangssom løbende betalinger for retten til produk-
tion, uanset grundlaget for opgørelsen af betalingen, jf . den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 2, litra a .
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Der skal gives oplysning om betalte skatter og afgifter på virksomhedens indtægt, produktion eller over-
skud, men ikke skatter og afgifter på forbrug såsom merværdiafgift, sociale afgifter eller omsætningsaf-
gifter, jf . den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 2, litra b . Der skal således gives oplysning om skatter og afgifter 
afledt af overskud og produktion m.v., uanset om skatten beregnes af overskuddet eller af en anden fak-
tor, som f .eks . mængden af udvundet olie i perioden .

Oplysningskravet omfatter ikke andre skatter og afgifter, der eksempelvis vedrører virksomhedens 
omkostninger, herunder eksempelvis almindelige ejendomsskatter og punktafgifter . Der skal heller ikke 
gives oplysning om betalt merværdiafgift .

Der skal gives oplysninger om betalte royalties i forbindelse med udvinding m .v ., jf . den foreslåede § 99 c, 
stk . 2, nr . 2, litra c, uanset grundlaget for opgørelsen af betalingen .

Med kravet om oplysning om betalt udbytte, jf . den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 2, litra d, tænkes der på 
den situation, hvor en myndighed modtager selskabsretligt udbytte fra eksempelvis en ejerandel i den dat-
tervirksomhed, der repræsenterer den rapporterende virksomhed ved udvindingsaktiviteterne m .v . i det 
pågældende land .

Der skal gives oplysninger om betalte underskrifts-, opdagelses- og produktionsbonusser, jf . den foreslå-
ede § 99 c, stk . 2, nr . 2, litra e . Bonusser gives typisk for at opnå et på forhånd aftalt mål eller stade .

Der skal tillige gives oplysninger om betalinger vedrørende licensafgifter, lejeafgifter, adgangsgebyrer og 
andre vederlag for licenser og/eller koncessioner, jf . den foreslåede § 99 c, stk . 2, nr . 2, litra f . Der er her 
tale om en bred opremsning af betalinger for at få adgang til at foretage udvinding m .v ., uanset grundla-
get for opgørelsen af betalingen .

Endelig skal der gives oplysning om betaling for forbedringer af infrastruktur, jf . den foreslåede § 99 c, 
stk . 2, nr . 2, litra g . Der kan her eksempelvis være tale om, at virksomheden bygger en vej frem til produk-
tionsstedet, hvorefter vejen overdrages vederlagsfrit til myndighederne og kan benyttes af lokalbefolknin-
gen .

Efter den foreslåede § 99 c, stk . 3, skal der tillige gives oplysning om betalinger, der er henført til et 
bestemt projekt . Ved projekt forstås i denne sammenhæng operationelle aktiviteter, som er omfattet af en 
kontrakt, en licens, et lejemål, en koncession eller en lignende juridisk bindende aftale, der danner grund-
lag for betalinger over for en myndighed. Hvis flere sådanne aftaler er væsentligt forbundet indbyrdes, 
skal de betragtes som et projekt. Et projekt kan eksempelvis være en mine, en gruppe af geografisk for-
bundne miner eller et oliefelt . I det omfang virksomheden foretager betalinger for forpligtelser, der pålæg-
ges på virksomhedsniveau som eksempelvis selskabsskatter, er der ikke krav om, at betalingen skal forde-
les på projekter .

Efter den foreslåede § 99 c, stk . 4, kan virksomheden undlade at medtage en betaling på under 750 .000 kr . 
i beretningen . Den beløbsmæssige afgrænsning vedrører den enkelte betaling og ikke type af betaling som 
anført i stk . 2, nr . 2 . Med hinanden forbundne betalinger forstås eksempelvis en lejeafgift, der betales 
månedligt . Ved en månedlig lejeafgift vil det således være afgørende, om den samlede årlige lejeafgift 
overstiger 750 .000 kr .
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Efter den foreslåede § 99 c, stk . 5, får virksomheden mulighed for — i stedet for i ledelsesberetningen — at 
give beretningen i form af en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside, 
hvortil der henvises i ledelsesberetningen, ligesom det er tilfældet med redegørelsen for samfundsansvar, 
jf . den foreslåede § 99 a, stk . 4, i forslagets § 1, nr . 130 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler 
herom, jf . stk . 9, som omtales nedenfor .

Forslagets § 99 c, stk . 6, præciserer, at for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstræk-
keligt, at beretningen gives for koncernen som helhed .

Forslagets § 99 c, stk . 7, fastslår, at en virksomhed, der ikke selv er modervirksomhed, og som efter stk . 1 
som udgangspunkt skulle have udarbejdet en beretning om betaling til myndigheder, men hvor oplysnin-
gerne er dækket af en beretning i modervirksomhedens koncernregnskab, kan undlade selv at udarbejde 
en beretning om betaling til myndigheder .

Forholdene for en underliggende koncern, der indgår i en højere liggende koncern, er reguleret i den fore-
slåede § 128 a, stk . 4 .

Den foreslåede bemyndigelse i § 99 c, stk . 8, til Erhvervsstyrelsen til at fastsætte regler om fritagelse for 
kravene i stk . 1-7, er indsat på baggrund af artikel 46 om ækvivalenskriterier i det nye regnskabsdirektiv . 
Det fremgår således af artikel 46, stk . 1, at virksomheder, herunder modervirksomheder, der har pligt til 
at udarbejde en beretning om betaling til myndigheder efter reglerne i direktivets kapitel 10, under visse 
betingelser kan fritages for at udarbejde beretningen . Fritagelsen forudsætter, at virksomheden udarbej-
der og offentliggør en beretning, der opfylder et tredjelands indberetningskrav, som vurderes at svare til 
kravene i direktivets kapitel 10 . Fritagelsen omfatter dog ikke forpligtelsen til at offentliggøre den pågæl-
dende beretning .

Kommissionen er i artikel 46, stk . 2, tillagt beføjelse til at fastsætte de kriterier, der skal anvendes ved vur-
deringen af, om tredjelandes indberetningskrav svarer til kravene i direktivets kapitel 10 .

Efter artikel 46, stk . 3, skal kriterierne omfatte:
i . målvirksomhederne
ii . betalingernes målmodtagere
iii . de registrerede betalinger
iv . henføringen af de registrerede betalinger
v . fordelingen af de registrerede betalinger
vi . forhold, der udløser indbetaling på et konsolideret grundlag
vii . indberetningsmiddel
viii . indberetningernes hyppighed, og
ix . foranstaltninger til bekæmpelse af unddragelse

Kriterierne skal begrænses til kriterier, der letter en direkte sammenligning mellem tredjelande . Kommis-
sionen har endnu ikke udnyttet bemyndigelsen til at fastsætte kriterierne, jf . ovenstående .

Den foreslåede bemyndigelse giver således Erhvervsstyrelsen mulighed for at udstede en bekendtgørelse, 
der udmønter de af Kommissionen fastsatte kriterier, jf . artikel 46, stk . 2 .
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Det foreslås i § 99 c, stk . 9, at Erhvervsstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om offentlig-
gørelse af beretningen om betalinger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten eller på 
virksomhedens hjemmeside og om revisors pligter i forbindelse hermed, ligesom efter den foreslåede 
§ 99 a, stk . 8, vedrørende redegørelse om samfundsansvar .

§ 99 c, stk . 9, 1 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse 
af beretningen om betalinger til myndigheder i en supplerende beretning til årsrapporten og revisors plig-
ter i forhold til de oplysninger, som offentliggøres heri .

§ 99 c, stk . 9, 2 . pkt ., bemyndiger Erhvervsstyrelsen til at fastsætte nærmere regler om offentliggørelse 
af beretningen om betalinger til myndigheder på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virk-
somhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysnin-
ger, som offentliggøres på hjemmesiden .

I bekendtgørelsen vil det bl .a . blive fastsat, at den offentliggjorte lovpligtige beretning, jf . § 99 c, ikke må 
ændres efterfølgende, men virksomheden vil få mulighed for at offentliggøre en opdatering af oplysnin-
gerne i den lovpligtige beretning i løbet af det efterfølgende regnskabsår . Oplysningerne i opdateringen 
skal holdes tydeligt adskilt fra den lovpligtige beretning, f .eks . under betegnelsen ”frivillige supplerende 
oplysninger om betalinger til myndigheder . ”

I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk . 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab . Revi-
sors udtalelse om ledelsesberetningen omfatter bl .a . ledelsens beretning om betaling til myndigheder i 
henhold til § 99 c . Det gælder uanset, om redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen, eller redegørel-
sen er placeret i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i 
ledelsesberetningen, da der er tale om en redegørelse, som hører til ledelsesberetningen .

Revisors udtalelse skal bl .a . omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, 
som revisor måtte blive opmærksom på. Mangler kan bestå i, at der mangler en eller flere oplysninger, som 
lovgivningen kræver . Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er opfyldt på korrekt vis . Konsta-
teringen af eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af ledelsesberetningen . Det 
forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetningen .

Revisor skal således kort beskrevet gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammenholde oplysningerne 
heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sammenholde oplysningerne 
heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision af regnska-
bet, og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberet-
ningen .

De nærmere regler herom findes  i bekendtgørelse nr. 385 af 17. april 2013 om godkendte revisorers 
erklæringer . Reglerne er forklaret i erklæringsvejledningen, som kan ses på www .erst .dk .

Hvis beretningen efter § 99 c offentliggøres i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksom-
hedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, vil revisor — i tillæg til ovennævnte plig-
ter — få nogle særlige pligter, som vil blive fastsat i bekendtgørelsen . Det vil bl .a . blive fastsat, at hvis rede-
gørelsen placeres på virksomhedens hjemmeside, skal revisor påse, at ledelsesberetningen indeholder 

https://erhvervsstyrelsen.dk/
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oplysning herom med angivelse af den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte til beretnin-
gen, at beretningen offentliggøres under den rette betegnelse, og at det fremgår af beretningen, at den 
udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport .

Det foreslås, at den nye § 99 c skal gælde for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, vil den nye § 99 c 
blive omfattet af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov 
for at ændre disse bestemmelser som følge af forslaget .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 99 c, stk . 8, 1 . pkt ., ændres »§ 128, stk . 1,« til: »§ 128 a, stk . 1,« .

Lovbemærkninger
§ 99 c foreskriver, at store virksomheder med aktivitet inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, 
udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster m .v . eller skovning af primærskove, skal 
supplere ledelsesberetningen i årsrapporten med en beretning om betalinger til myndigheder . Der er her 
tale om betalinger i form af f .eks . indkomstskat, royalties og betaling for produktionsrettigheder .

Årsregnskabslovens § 128 a indeholder en tilsvarende bestemmelse for ledelsesberetningen for koncer-
nen .

Ifølge § 99 c, stk . 8, fastsætter Erhvervsstyrelsen regler om, at virksomheder, der er omfattet af § 99 c, 
stk . 1, eller § 128, stk . 1, og som udarbejder og offentliggør en beretning om betalinger til myndigheder, 
der vurderes at svare til kravene i årsregnskabsloven, fritages for kravene i § 99 c, stk . 1-7 .

Ved affattelsen af § 99 c, stk . 8, 1 . pkt ., i lov nr . 738 af 1 . juni 2015, blev der ved en fejl henvist til § 128, 
stk . 1 . Henvisningen skulle have været til § 128 a, stk . 1 . Det foreslås derfor, at § 99 c, stk . 8, 1 . pkt ., 
ændres således, at der i bestemmelsen henvises til § 128 a, stk . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 99 d . Store virksomheder, som har en politik for dataetik, skal supplere ledelsesberetningen med en re-
degørelse for virksomhedens politik for dataetik . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhe-
dens arbejde med og politik for dataetiske spørgsmål . Har virksomheden ikke en politik for dataetik, skal 
ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor .

Stk. 2. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne ef-
ter stk . 1 gives for koncernen som helhed .

Stk. 3. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin le-
delsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1 . Anvendes undtagel-
sen i 1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget 
redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort .

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledel-
sesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor 
redegørelsen er offentliggjort, og om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres 
på hjemmesiden

Ændret ved lov nr . 741 af 30 . maj 2020
Efter § 99 c indsættes:

»§ 99 d . Store virksomheder, som har en politik for dataetik, skal supplere ledelsesberetningen med en 
redegørelse for virksomhedens politik for dataetik . Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksom-
hedens arbejde med og politik for dataetiske spørgsmål . Har virksomheden ikke en politik for dataetik, skal 
ledelsesberetningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor .

Stk. 2 . For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplysningerne efter 
stk . 1 gives for koncernen som helhed .

Stk. 3 . En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysningerne i sin ledel-
sesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk . 1 . Anvendes undtagelsen i 
1 . pkt ., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget rede-
gørelsen, og hvor denne er offentliggjort .

Stk. 4 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledel-
sesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor 
redegørelsen er offentliggjort, og om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres 
på hjemmesiden .«

Lovbemærkninger
Der er i dag ikke regler om, at virksomheder skal have en politik for dataetik eller et krav om, at virksom-
hederne, såfremt de har en politik, skal redegøre for denne i årsrapporten .

Det foreslås at indsætte en bestemmelse i årsregnskabsloven § 99 d om, at de største danske virksomhe-
der skal redegøre for deres politik for dataetik, hvis de har en sådan politik. et tilsvarende krav findes ikke 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26 . juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede 
regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EU’s 
regnskabsdirektiv) . Der er således tale om indførelse af et nationalt krav .
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Det foreslås, at der i en ny bestemmelse i årsregnskabsloven § 99 d indføres et oplysningskrav om virk-
somheders politikker for dataetik . Dataetik bygger, som nævnt ovenfor i afsnit 2 .3 .2, oven på de regler, 
der følger af databeskyttelsesforordningen . Oplysningskravet indebærer, at de omfattede virksomheder 
skal redegøre for deres arbejde med og politik for dataetik . Har virksomheden ikke en politik for dataetik, 
skal virksomheden forklare baggrunden herfor .

Det foreslåede stk . 1, 1 . pkt ., fastslår, at store virksomheder, som har en politik for dataetik, skal supplere 
ledelsesberetningen med en redegørelse for dataetik .

Har virksomheden en politik for dataetik, skal ledelsesberetningen indeholde oplysninger herom . Ved poli-
tik forstås i denne forbindelse bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andet, der 
beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik . Det er således uden betydning, hvilken benæv-
nelse politikken for dataetik har .

Efter forslagets stk . 1, 2 . pkt ., skal redegørelsen indeholde oplysninger om virksomhedens arbejde med 
og politik for dataetiske spørgsmål .

Det er således ikke tilstrækkeligt alene at oplyse, at virksomheden har en politik for dataetik . Virksomhe-
den skal også redegøre for indholdet af politikken og for deres arbejde med dataetik .

En redegørelse for virksomhedens politik for dataetik kan f .eks . omfatte en redegørelse for, hvilke typer af 
data virksomheden anvender, og hvordan disse data tilvejebringes . Det kan f .eks . være de kunde-, produk-
tions- og adfærdsdata, som virksomheden selv indsamler og anvender, hvorvidt virksomheden anvender 
data fra eksterne parter såsom sociale medier, køber andre virksomheders data eller køber data fra data 
brokers, og hvilke dataetiske overvejelser det har givet anledning til . Hvis der anvendes data fra eksterne 
parter, kan der også redegøres for, om disse eksterne parter har en politik for dataetik . Hvis virksomheden 
anvender underleverandører til dataanalyse, kan der redegøres for, om disse har en politik for dataetik . 
Hvis virksomheden selv sælger kundedata eller anden data til tredjepart, kan redegørelsen også indeholde 
en beskrivelse af dataetiske overvejelser i denne sammenhæng .

En redegørelse kan f .eks . også omfatte en beskrivelse af virksomhedens dataetiske overvejelser, i relation 
til hvordan og til hvilke formål virksomheden anvender nye teknologier, herunder kunstig intelligens eller 
maskinlæring i udviklingen og udbuddet af produkter og tjenester, herunder om virksomheden anvender 
kunstig intelligens til brug for prissætning, optimering af produktion, afgørelser, beslutninger og lignende . 
Virksomheder kan også, hvis det er relevant, vælge at redegøre for, om virksomheden træner sine algorit-
mer på et datagrundlag, der er repræsentativt for den gruppe mennesker, der serviceres eller udbydes tje-
nester til, og om virksomheden har processer for at undgå forudindtagethed . Hvis virksomheden både 
anvender egne data og data fra eksterne parter til segmentering og personalisering af virksomhedens pro-
dukter og services, kan redegørelsen indeholde beskrivelser af virksomhedens dataetiske overvejelser i 
relation til segmentering og personalisering, herunder f .eks . de konkrete parametre virksomheden seg-
menterer og personaliserer på baggrund af .

Redegørelsen kan eksempelvis også beskrive virksomhedens dataetiske politik for, hvordan og i hvilket 
omfang medarbejdere bliver trænet, testet og evalueret i dataetik og tilhørende dilemmaer samt hand-
lingskompetencer i relation hertil . Redegørelsen kan f .eks . ligeledes omfatte, om der er fastsat processer 
for, hvordan dataetiske dilemmaer løbende bliver diskuteret i virksomheden . Redegørelsen kan desuden 
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omfatte en beskrivelse af, hvordan og på hvilket ledelsesmæssige niveau i virksomheden, beslutninger om 
anvendelse af data og ny teknologi er forankret . Redegørelsen kan endvidere omfatte, om der foretages 
en løbende evaluering af virksomhedens indsatser og/eller politikker for dataetik .

Den dataetiske redegørelse i ledelsesberetningen skal skabe åbenhed om virksomhedens dataetiske poli-
tikker, således at blandt andre nuværende og mulige samarbejdspartnere, kunder og investorer kan orien-
tere sig om, hvorvidt den enkelte virksomhed har en politik for dataetik og i givet fald indholdet af politik-
ken . Derved sikres det, at dette vigtige spørgsmål bliver synliggjort for ledelsen, og at der på ledelsesni-
veau i virksomhederne tages stilling til behovet for en politik for dataetik, indholdet af en sådan politik eller 
fravalget af en politik .

§ 99 d skal ses i lyset af årsregnskabslovens § 12, stk . 2, som indeholder et generelt krav om, at årsrap-
porten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger . 
Regnskabsbrugerne udgør en bred kreds af interessenter, herunder virksomheder, organisationer, offent-
lige  myndigheder,  medarbejdere,  aktionærer,  kunder,  leverandører,  långivere  m.fl.,  hvis  økonomiske 
beslutninger normalt må forventes bl .a . at blive baseret på en virksomheds årsrapport . De omhandlede 
beslutninger kan f .eks . vedrøre placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer (f .eks . investering, lån-
givning m .v ., ansættelse i virksomheden), ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og fordeling 
af virksomhedens ressourcer (udbetaling af udbytte m .v .) . Oplysningerne har således til formål at under-
støtte økonomiske beslutninger i forhold til virksomheden .

Vurderingen af væsentlighed for den ikke-finansielle redegørelse skal ske ud fra formålet med redegørel-
sen . Redegørelsen for dataetik skal være retvisende for de forhold, beretningen omhandler, jf . årsregn-
skabslovens § 11, stk. 1, 2. pkt. Det almindelige væsentlighedskriterium i § 13, stk. 1, nr. 3, finder også 
anvendelse med de fornødne tilpasninger set i forhold til formålet med redegørelsen . Virksomheden skal 
derfor foretage en vurdering af, hvilke oplysninger der er væsentlige og relevante for den konkrete virk-
somheds regnskabsbrugere . Der er således ikke tale om, hvilke oplysninger der er væsentlige for virksom-
heden, men om hvilke oplysninger der er væsentlige for regnskabsbrugerne i forhold til deres beslutnings-
tagen . Det afgørende er således, at regnskabsbrugerne får en forståelse af virksomheden stillingtagen og 
arbejde med dataetik .

Det foreslåede stk . 1, 3 . pkt ., fastslår, at hvis en virksomhed ikke har en politik for dataetik, skal ledelses-
beretningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor .

Har en virksomhed ikke en politik for dataetik, er det ikke fyldestgørende, at virksomheden blot oplyser, at 
den ikke har en politik for dataetik grundet virksomhedens størrelse eller branche . Virksomheden skal 
oplyse om, hvorfor det konkret ikke er relevant for den pågældende virksomhed at have en politik for data-
etik . En tilstrækkelig forklaring kunne f .eks . være, at virksomheden ikke behandler data eller anvender 
algoritmer til dataanalyse, eller at dette ikke er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi og 
forretningsaktiviteter . For en virksomhed, der ikke har en politik for dataetik, men som er ved at udarbejde 
en, kan kravet opfyldes ved, at virksomheden i ledelsesberetningen forklarer, at virksomheden ikke på 
nuværende tidspunkt har en politik for dataetik, men at ledelsen er i gang med at formalisere en politik for 
dataetik og forventer at implementere denne i løbet af det kommende regnskabsår .
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Forslaget indebærer således, at virksomhederne aktivt vil skulle tage stilling til deres ansvar for og arbejde 
med dataetik efter samme model, som de største virksomheder rapporterer om deres arbejde med sam-
fundsansvar . Den foreslåede bestemmelse skal skabe åbenhed om og incitament til, at virksomhederne 
tager højde for de etiske overvejelser, der følger af teknologiens hastige udvikling .

Ifølge det foreslåede stk . 2, er det for virksomheder, som udarbejder koncernregnskab tilstrækkeligt, at 
oplysningerne efter stk . 1 gives for koncernen som helhed . Det medfører, at en dattervirksomhed, der ind-
går i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder koncernregnskab og heri opfylder oplysningskra-
vene for koncernen som helhed, kan undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning . Der 
kan være tale om såvel den ultimative modervirksomhed for den samlede koncern som en mellemliggende 
modervirksomhed .

Ifølge det foreslåede stk . 3, 1 . pkt ., kan en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, undlade at med-
tage oplysningerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter 
stk . 1 . Forslaget medfører, at en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at udarbejde en 
redegørelse for dataetik, eller forklare hvorfor virksomheden ikke har en politik herfor, hvis en modervirk-
somhed medtager oplysningerne . Denne bestemmelse sikrer, at koncernens politik for dataetik ikke gen-
tages i årsrapporter i alle virksomheder der er tilknyttet koncernen . Det er således tilstrækkeligt, at moder-
virksomheden udarbejder en samlet redegørelse for hele koncernen .

Det følger af stk . 3, 2 . pkt ., at en dattervirksomhed, som gør brug af undtagelsen i 1 .pkt ., skal oplyse dette, 
herunder hvilken modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort . 
Oplysningen skal være placeret i ledelsesberetningen med angivelse af navn og CVR-nummer på moder-
virksomheden . Hvis der er tale om, at modervirksomheden har offentliggjort koncernens dataetiske poli-
tik på virksomhedens hjemmeside, skal dattervirksomheden ud over at angive, hvilken modervirksomhed, 
der har medtaget politikken, indsætte et link til den dataetiske redegørelse på hjemmesiden . Med en sådan 
henvisning i dattervirksomhedens ledelsesberetning får regnskabsbrugeren oplyst, hvor redegørelsen kan 
findes.

Efter det foreslåede stk . 4, fastsætter Erhvervsstyrelsen regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i 
ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, 
hvor redegørelsen er offentliggjort, og om revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentlig-
gøres på hjemmesiden .

Dette er den samme model, som anvendes for oplysninger efter blandt andet § 99 a, stk . 9, hvor Erhvervs-
styrelsen har udnyttet bemyndigelsen til at udstede bekendtgørelse nr . 959 af 13 . september 2019 om 
offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven . Bemyndigelsen i det foreslåede stk . 4 
forventes udnyttet til at supplere denne bekendtgørelse med regler om offentliggørelse af redegørelsen 
for politik for dataetik på virksomhedens hjemmeside og revisors pligter i forbindelse hermed .

Det vil være op til den enkelte virksomhed at vælge, om redegørelsen medtages i ledelsesberetningen i års-
rapporten eller offentliggøres på virksomhedens hjemmeside .
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Der vil i bekendtgørelsen bl .a . blive stillet krav om, at hvis redegørelsen offentliggøres på virksomhedens 
hjemmeside, skal dette ske senest samtidig med, at årsrapporten bliver tilgængelig for kapitalejerne . 
Redegørelsen på hjemmesiden skal være tilgængelig i mindst fem år i den oprindelige udgave . For børsno-
terede virksomheder skal redegørelsen være offentlig tilgængelig i mindst 10 år i overensstemmelse med 
§ 26, stk . 3, i lov om kapitalmarkeder . Er redegørelsen placeret på virksomhedens hjemmeside, skal revi-
sor bl .a . påse, at ledelsesberetningen indeholder oplysning herom med angivelse af den URL-adresse, der 
skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor links til samtlige offentliggjorte 
redegørelser er tilgængelige . Hvis redegørelsen offentliggøres på hjemmesiden, skal virksomhedens revi-
sor herudover påse, at redegørelsen er offentliggjort og indeholder de krævede oplysninger .

Hvis virksomheden ændrer sin politik for dataetik, kan virksomheden oplyse om indholdet af ændringerne 
på hjemmesiden . Der må dog ikke ændres i allerede offentliggjorte redegørelser for dataetik udarbejdet i 
henhold til § 99 d .

I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk . 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysningerne 
i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, og om 
de er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav . Revisors udtalelse om ledelsesberetningen 
vil med forslaget skulle omfatte ledelsens redegørelse for dataetik i henhold til § 99 d . Det gælder, uanset 
om redegørelsen er placeret i ledelsesberetningen eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning 
hertil i ledelsesberetningen, da der er tale om en redegørelse, som hører til ledelsesberetningen . Revisors 
udtalelse skal endvidere omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i ledelsesberetningen, som 
revisor måtte blive opmærksom på. Mangler kan bestå i, at der mangler en eller flere oplysninger, som lov-
givningen kræver . Fejl kan bestå i, at der gives oplysninger i strid med de reelle forhold i virksomheden . 
Konstateringen af eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af ledelsesberetnin-
gen . Det forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetningen .

Revisor skal således, kort beskrevet, gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammenholde oplysningerne 
heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sammenholde oplysningerne 
heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i forbindelse med sin revision af regnska-
bet, og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberet-
ningen. De nærmere bestemmelser findes i bekendtgørelse nr. 1468 af 12. december 2017 om godkendte 
revisorers erklæringer .
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Gældende bestemmelse
§ 100 . Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling iføl-
ge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 100 . Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling iføl-
ge den senest offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil .

Lovbemærkninger
Statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber skal efter gældende lovs § 56, stk . 3, omtale årets 
resultat i forhold til tidligere udmeldte forventninger samt begrunde eventuelle forskelle .

Forslaget indebærer i overensstemmelse med Regnskabsrådets rapport (afsnit 10 .5 .2 .5), at også andre 
mellemstore og store virksomheder omfattes af et tilsvarende krav . Kravet er relevant i relation til regn-
skabsbrugers forvaltningskontrol og har tillige betydning for regnskabsbrugers mulighed for at vurdere, 
om virksomhedens udmeldinger om forventningerne, jf . forslagets § 99, er realistiske, eller om de f .eks . 
til stadighed er for optimistiske . Kravet om beskrivelse af årets resultat i forhold til forventet udvikling og 
begrundelse af forskelle skal opfyldes, uanset om virksomheden har offentliggjort et forventet resultat 
med beløb, et resultatinterval eller blot beskrevet den forventede udvikling verbalt .

Se det supplerende krav til disse oplysninger for statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber i 
§ 107, stk . 2 .
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Gældende bestemmelse
§ 101 . Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over
1) årets nettoomsætning, resultat af primær drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, balance-

sum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhedens 
forhold er nødvendige, og

2) de i nr . 1 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår .
Stk . 2 . På oversigten efter stk . 1 finder bestemmelserne i § 24, stk . 1, 2 . og 3 . pkt ., og § 55, stk . 1 og 

2, tilsvarende anvendelse, jf . dog stk . 3 . For mellemstore virksomheder finder § 32 anvendelse på netto-
omsætningen i stk . 1, nr . 1 .

Stk . 3 . Uanset stk . 2 kan virksomheden dog undlade at tilpasse sammenligningstal for 2 .-4 . foregåen-
de regnskabsår i oversigten efter stk . 1, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis . Der skal i så fald 
gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den æn-
drede regnskabspraksis har på sammenligningstallene .

Stk . 4 . En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise den i stk . 1 nævnte 
oversigt i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives en oversigt efter 
stk . 1 for koncernen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 101 . Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over
1) årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af eks-

traordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital 
og de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, og

2) de i nr . 1 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår .
Stk. 2 . På oversigten efter stk . 1 finder bestemmelserne i § 24, stk . 1, 2 . og 3 . pkt ., og § 55, stk . 1 og 

2, tilsvarende anvendelse . For mellemstore virksomheder finder § 32 anvendelse på nettoomsætningen i 
stk . 1, nr . 1 .

Lovbemærkninger
Statslige aktieselskaber skal efter gældende lovs § 56, stk . 4, oplyse en række hovedog nøgletal for inde-
værende år samt de fire foregående år. Tilsvarende gælder for børsnoterede selskaber. Med forslagets 
§ 101 udstrækkes bestemmelsen som anbefalet i Regnskabsrådets rapport (afsnit 10 .5 .2 .3), til også at 
omfatte mellemstore og store virksomheder . Hovedog nøgletallene skal muliggøre en meningsfuld sam-
menligning af årsregnskaberne for en 5 års periode, så regnskabsbruger bibringes et hurtigt overblik over 
virksomhedens økonomiske udviklingsretning og -hastighed . Hvis tallene ikke er sammenlignelige på 
grund af ændret regnskabspraksis m .v ., skal de så vidt muligt tilpasses, så sammenligneligheden opnås, jf . 
henvisningen til forslagets § 24, stk . 1, 2 . og 3 . pkt . En foretaget tilpasning skal angives og behørigt 
begrundes . Manglende sammenlignelighed skal tilsvarende begrundes .

Forslaget kræver oplyst nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige . Nødvendighed må ses 
i forhold til regnskabsbrugerens mulighed for at danne sig et fornuftigt indtryk af udviklingen i virksomhe-
den . Se i øvrigt forslagets § 87, nr . 4, vedrørende oplysninger om metoder ved beregning af nøgletal .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 101, stk . 2, 1 . pkt ., indsættes efter »anvendelse«: », jf . dog stk . 3« I § 101 indsættes som stk . 3:
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»Stk. 3 . Uanset stk . 2 kan en mellemstor virksomhed dog undlade at tilpasse sammenligningstal for 
2 .-4 . foregående regnskabsår i oversigten efter stk . 1, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis . 
Der skal i så fald gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvilken ind-
virkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 101 skal årsberetningen i regnskabsklasse C 
(mellemstore og store virksomheder) indeholde en oversigt over de seneste 5 års hovedtal og de nøgletal, 
som efter virksomhedens forhold er nødvendige . Bestemmelsen gælder tillige for regnskabsklasse D 
(statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) via henvisningsreglen i § 102 . Oplysningskravet 
er ikke direktivbestemt .

Det foreslås, at kravet lempes således, at mellemstore virksomheder kan undlade at tilpasse sammenlig-
ningstal for 2 .-4 . foregående regnskabsår — de tre ældste regnskabsår i 5-årsperioden — hvis virksomhe-
den har ændret regnskabspraksis . Virksomheden skal i så fald give oplysning herom i tilknytning til over-
sigten med en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammen-
ligningstallene . Oplysningen kan eksempelvis gives som en beskrivelse af arten af ændringerne og hvilke 
poster, der ville have været påvirket, hvis tallene var tilpasset . Der kræves således ikke en nærmere bereg-
ning til opgørelse af indvirkningen på disse sammenligningstal .

Forslaget indebærer således en administrativ lettelse for de mellemstore virksomheder, der har ændret 
regnskabspraksis, og som efter de gældende regler er nødt til at omregne regnskaberne fem år tilbage 
alene for at kunne udarbejde femårsoversigten .

Ved overgang fra regnskabsklasse A eller B til regnskabsklasse C skal en række poster indregnes og måles 
anderledes . I denne situation kan virksomheden dog efter årsregnskabslovens § 78, stk . 3, nr . 3, opgøre 
posterne i femårsoversigten efter de hidtil anvendte metoder .

Forslaget vil imidlertid medføre et vist informationstab for regnskabsbrugerne . Det vurderes dog, at dette 
tab er beskedent i forhold til den administrative lettelse for regnskabsaflæggerne.

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 101 indsættes som stk . 4:

»Stk. 4 . En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise den i stk . 1 nævn-
te oversigt i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives en oversigt efter 
stk . 1 for koncernen .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 101 skal en virksomhed udarbejde en 5-års over-
sigt over hovedog nøgletal, uanset at virksomheden indgår i en koncern, hvor oversigten over hovedog 
nøgletal udarbejdes for koncernen .
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Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomhe-
der) og for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktiesel-
skaber) via henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

De internationale regnskabsstandarder stiller ikke krav om 5-års oversigter over virksomhedens hovedog 
nøgletal .

Det foreslås i den nye bestemmelse i § 101, stk . 4 , at en modervirksomhed kan undlade at udarbejde en 
5-års oversigt over hovedog nøgletal i sin egen årsrapport, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, 
hvor oversigten udarbejdes for koncernen som helhed .

Det vurderes, at der i praksis anvendes en del ressourcer på udarbejdelse af disse oversigter . Samtidig for-
ventes forslaget ikke at have de store konsekvenser for regnskabsbrugerne, da oversigten over hovedog 
nøgletal for modervirksomheden må anses for mindre relevant, hvis denne udarbejder oversigten for kon-
cernen som helhed .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 101, stk . 1, nr . 1, udgår »resultat af ekstraordinære poster,« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring er en konsekvens af ophævelsen af § 30 i forslagets § 1, nr . 42, som indebærer, 
at begrebet ”ekstraordinære poster” udgår af loven .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 101, stk . 3, 1 . pkt ., ændres »en mellemstor virksomhed« til: »virksomheden« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 101, stk . 1, skal ledelsesberetningen for virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse C og D indeholde en oversigt over årets nettoomsætning, resultat af 
ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af ekstraordinære poster, årets resultat, balan-
cesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhedens for-
hold er nødvendige. Disse oplysninger skal omfatte årets tal samt tallene for de fire foregående regn-
skabsår .

Udgangspunktet er, at tallene for alle fem år skal være udarbejdet efter samme regnskabspraksis . Hvis en 
virksomhed således ændrer regnskabspraksis, skal den samtidig justere tallene for hvert af de fire foregå-
ende år, således som tallet ville have været med den nye praksis .

Efter den gældende bestemmelse i § 101, stk . 3, kan mellemstore virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse C undlade at tilpasse sammenligningstal for 2 .-4 . foregående regnskabsår i hoved- og nøgle-
talsoversigten, jf . § 101, stk . 1, som ændret ved forslagets § 1, nr . 134 .
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For at lette byrden ved ændring af regnskabspraksis foreslås det, at § 101, stk . 3, ændres således, at alle 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse C fremover kan undlade at tilpasse sammenligningstal i hoved- 
og nøgletalsoversigten for 2 .-4 . foregående regnskabsår . Det foreslås, at ændringen også skal gælde for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D .

Forslaget medfører for eksempel, at i de tilfælde, hvor der er ændringer i anvendt regnskabspraksis, som 
i henhold til andre bestemmelser kun skal rettes fremadrettet pga . ikrafttrædelsesbestemmelser for 
ændrede lovkrav eller lignende, vil der ikke være krav efter § 101 om, at virksomheden skal gå tilbage i tid 
og tilpasse sammenligningstal .

Kravet om en hovedog nøgletalsoversigt er et rent nationalt krav .

Ændringen foreslås for at undgå, at danske virksomheder påføres unødige byrder i forhold til deres uden-
landske konkurrenter m .v . Tilpasning af sammenligningstal kan netop være meget byrdefuldt for virksom-
hederne .

Således som de gældende bestemmelser i § 78, stk . 1, og § 102, stk . 1, er formuleret, er § 101 omfattet 
af de bestemmelser i loven, som gælder for regnskabsklasse C og D . Der er derfor ikke behov for at ændre 
disse bestemmelser som følge af forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 101, stk . 3, jf . specielle bemærkninger til § 101, stk . 3: Folketings-
tidende 2003-04, A, L 71 som fremsat, side 2325-2326, vil fortsat være gældende med ovenstående 
ændringer .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 101, stk . 1, nr . 1, udgår »ordinær« .

Lovbemærkninger
Efter § 101, stk . 1, nr . 1, skal ledelsesberetningen indeholde en oversigt over årets nettoomsætning, resul-
tat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, årets resultat, balancesum, investeringer i mate-
rielle anlægsaktiver, egenkapital og de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige .

Ved ændringen af årsregnskabsloven i 2015, jf . lov nr . 738 af 1 . juni 2015, blev den dagældende § 30 
ophævet, hvorefter der ikke længere var krav om eller mulighed for at klassificere visse poster som ekstra-
ordinære. Alle indtægter og omkostninger er således pr. definition ordinære. Det giver derfor heller ikke 
begrebsmæssigt mening at anvende betegnelsen resultat af ordinær primær drift . Der burde derfor som 
konsekvens af ophævelsen af § 30 være foretaget en tilpasning af § 101, stk . 1, nr . 1, så betegnelsen ordi-
nær primær drift ikke længere anvendes, men dette skete ikke .

Det foreslås, at § 101, stk . 1, nr . 1, ændres, så det fremgår, at ledelsesberetningen skal indeholde en over-
sigt over blandt andet resultat af primær drift i stedet for resultat af ordinær primær drift .
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Forslaget har den konsekvens, at overskrifterne i oversigten i ledelsesberetningen tilpasses til den materi-
elle ændring, der blev gennemført i 2015, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015, hvor kravet om klassifikation af 
visse poster som ekstraordinære udgik .
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Afsnit V 
Regnskabsklasse D

Kapitel 12 
Udarbejdelse af årsrapport

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 102 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsop-
gørelse, noter og en ledelsesberetning .

Stk. 2. Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen 
m .v . i årsrapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Stk. 3. §§ 11-17, § 19, stk . 1, 2 og 4, § 20, stk . 2, §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43 a, 
§ 44, stk . 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 og 103-108 
finder anvendelse, jf . dog § 137 .

Stk. 4. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43 a, § 44, stk . 1 og 3, og §§ 45-
64, 66-70, 73 og 77-77 b i strid med reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101, har reglerne 
i §§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 forrang .

Stk. 5. Kommer regler i §§ 23-29 og 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43 a, § 44, stk . 1 og 3, §§ 45-
64, 66-70, 73, 77-77 b og 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 i strid med reglerne i §§ 103-108, har 
reglerne i §§ 103-108 forrang .

Stk. 6. Hvor reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 indeholder forskelle i kravene til 
mellemstore og store virksomheder, skal en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, uanset virk-
somhedens egen størrelse følge reglerne for store virksomheder .

Stk. 7. Statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land, skal følge reglerne for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 
marked i et EU/EØS-land, hvor disse regler afviger fra denne lovs regler for statslige aktieselskaber .

Stk. 8. Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 102 . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der i det mind-
ste består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter, herunder 
redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen, samt en 
ledelsesberetning . Når en årsrapport er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne . Ud over reglerne 
i §§ 11-17 finder § 19, stk . 1 og 3, og § 20, stk . 2, anvendelse . Endvidere finder §§ 23-77, 79-101 og 103-
108 anvendelse . Kommer regler i §§ 23-77 i strid med regler i §§ 79-101, har reglerne i §§ 79-101 for-
rang .

Stk. 2 . Hvis en modervirksomheds oplysninger er de samme som koncernens oplysninger, kan moder-
virksomheden undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab og ledelsesberetning .
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Lovbemærkninger
Forslagets § 102 tilføjer endnu et element på byggeklodsmodellen . Kravene til bestanddele er i § 102 de 
samme som i § 78 . Det kræves i stk . 1, 3 . og 4 . pkt ., at virksomheder omfattet af klasse D — dvs . børsno-
terede og statslige aktieselskaber — skal følge reglerne for klasse B og C med tillæg af de regler, der følger 
af §§ 103-107 samt de få bestemmelser i klasse A, der kan være relevante for erhvervsdrivende fonde og 
for interessent- og kommanditselskaber med kapitalselskaber som interessenter henholdsvis komplemen-
tarer. I modsætning til § 78 ses der ikke her en risiko for konflikt mellem D-klasseregler og de andre, da 
D-klassereglerne udelukkende går ud på yderligere oplysningskrav. Risikoen for konflikt fra § 78 er natur-
ligvis stadig tilstede i forholdet mellem Bog C-klassereglerne, hvorfor forrangsbestemmelsen er gentaget 
i forslagets 5 . pkt .

Omfanget af tillægsregler i forhold til klasse C er forholdsvis begrænset . Disse regler suppleres af regler 
for børsnoterede selskaber, der fastsættes af Københavns Fondsbørs og i børslovgivningen . Regnskabsaf-
læggelsen for statslige aktieselskaber kan suppleres af bestemmelser i vedtægterne for selskabet eller i 
oprettelsesloven for det enkelte statslige aktieselskab .

I forbindelse med lovforberedelsen har det været overvejet at indarbejde de krav, som børslovgivningen 
og Københavns Fondsbørs stiller til børsnoterede selskabers årsrapporter . Det er imidlertid skønnet, at 
den forventede udvikling inden for handel med værdipapirer, herunder etableringen af tværnationale 
fondsbørser, stadigt stigende krav til årsrapporterne, etablering af nye fondsbørser og autoriserede mar-
kedspladser kræver en fleksibilitet i regelsættet, som ikke kan tilbydes ved en lovregulering af området. 
Hertil kommer Europa-kommissionens tiltag, hvorefter alle børsnoterede virksomheder skal følge de inter-
nationale standarder. Reglerne for børsnoterede selskaber vil således endnu en tid være placeret i flere 
love .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 102, stk . 1, 3 .-5 . pkt ., affattes således:

»Reglerne i §§ 11-17, § 19, stk. 1 og 3, § 20, stk. 2, §§ 23-77, §§ 79-101 og §§ 103-108 finder anven-
delse, jf . dog § 137 . Kommer regler i §§ 23-77 i strid med regler i §§ 79-101, har reglerne i §§ 79-101 for-
rang . Kommer reglerne i §§ 23-77 eller 79-101 i strid med regler i §§ 103-108, har reglerne i §§ 103-108 
dog forrang .«

Lovbemærkninger
I den foreslåede ændring af § 102, stk . 1, er de gældende bestemmelser i 3 . og 4 . pkt . sammenskrevet, og 
der er tilføjet en henvisning til den foreslåede nye bestemmelse i § 137 om aflæggelse af årsrapport efter 
de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, i forslagets § 1, nr . 46 .

Indføjelsen af henvisningen til § 137 er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr. 46, om aflæggelse 
af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS . Efter IAS-forordningens artikel 4 har 
børsnoterede virksomheder pligt til at følge disse standarder i deres koncernregnskab . Efter den foreslå-
ede nye bestemmelse i § 137 får børsnoterede virksomheder endvidere pligt til at anvende disse standar-
der på de øvrige dele af årsrapporten (årsregnskab m.v.), uanset om de aflægger koncernregnskab, mens 
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statslige aktieselskaber får adgang til frivilligt at anvende IAS/IFRS i årsrapporten . Der henvises til bemærk-
ningerne til denne bestemmelse .

Det nuværende 5 . pkt . videreføres uændret i det nye 4 . pkt .

Derefter indsættes et nyt 5 . punktum, som præciserer, at hvis reglerne i §§ 23-77 eller 79-101 kommer i 
strid med regler i §§ 103-108, har reglerne i §§ 103-108 forrang .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 102, stk . 1, indsættes som 6 . pkt .:

»Hvor reglerne i §§ 79-101 indeholder forskelle i kravene til mellemstore og store virksomheder, skal en 
virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, uanset virksomhedens egen størrelse følge reglerne for 
store virksomheder .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 102, stk . 1, 3 .-5 . pkt ., angiver, hvilke bestemmelser i 
regnskabsklasse B og regnskabsklasse C, som virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal følge .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 102, stk . 1, 6 . pkt ., præciserer, at virksomheder, som er omfattet af 
regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder), uanset virksomhedens egen 
størrelse er udelukket fra at benytte de bestemmelser, som gælder for mellemstore virksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse C . Dette er i overensstemmelse med det grundlæggende princip om, at virksomhe-
der, der er omfattet af regnskabsklasse D, altid skal følge det højeste regelsæt i årsregnskabsloven, jf . § 7, 
stk . 1, nr . 4 .

Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
I § 102, stk . 1, indsættes efter »ledelsespåtegning«: », jf . stk . 3« . I § 102 indsættes som stk . 3 og 4:

»Stk. 3. I ledelsespåtegningen skal der oplyses om, hvorvidt ledelsesberetningen giver et retvisende 
billede af udviklingen i virksomhedens og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, koncernens aktiviteter 
og økonomiske forhold, årets resultat og af virksomhedens og de af koncernregnskabet omfattede virk-
somheders finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto-
rer, som de står over for . I ledelsespåtegningen for disse virksomheder skal navn og funktion i forhold til 
virksomheden for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer endvidere anføres .

Stk. 4. Bestemmelsen i stk . 3 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, der 
er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende regu-
leret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . enhed udgør mindst 50 .000 euro, eller hvis på-
lydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er 
udstedt i en anden valuta end euro .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring er en konsekvens af ændringen i § 102, stk . 3 og 4 .
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Med forslaget gennemføres gennemsigtighedsdirektivets artikel 4, stk . 2, litra c, vedrørende de materielle 
krav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder .

Det følger af den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 9, at medlemmerne af de ansvarlige 
ledelsesorganer  i  forbindelse med aflæggelse af årsrapporten skal underskrive en  ledelsespåtegning.  I 
ledelsespåtegningen skal de erklære, hvorvidt årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivnin-
gen, og hvorvidt årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens og, hvis der er udarbejdet kon-
cernregnskab, koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Kravene, der følger af årsregnskabslovens § 9, svarer delvis til gennemsigtighedsdirektivets krav om ind-
holdet af ledelsespåtegningen i artikel 4, stk . 2, litra c .

Dog følger det af gennemsigtighedsdirektivets artikel 4, stk . 2, litra c, at ledelsespåtegninger også skal 
omfatte en erklæring om, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for den forret-
ningsmæssige udvikling og forretningsresultatet og for virksomhedens og de af koncernregnskabet omfat-
tende virksomheders stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfak-
torer, som de står overfor . Endvidere stiller direktivet krav om, at de ansvarlige ledelsesmedlemmers stil-
lingsbetegnelse skal fremgå af erklæringen .

Med forslaget til § 102, stk . 3, gennemføres dette krav for så vidt angår årsrapporter for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D, idet der foreslås en tilpasning til årsregnskabslovens terminologi . Medlem-
merne af de ansvarlige ledelsesorganer vil således særligt skulle erklære, hvorvidt ledelsesberetningen 
giver et retvisende billede af udviklingen i virksomheden og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, kon-
cernens aktiviteter og økonomiske forhold samt årets resultat . Dette gælder også for virksomhedens og 
en eventuel koncerns finansielle stilling og for beskrivelsen af de væsentligste risici og usikkerhedsfakto-
rer, som de står overfor .

Endvidere vil det med lovforslaget fremover være et krav, at navn og funktion i forhold til virksomheden 
for de enkelte medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer, anføres . Med funktion i forhold til virksomhe-
den menes de enkelte medlemmers titel, såsom bestyrelsesformand eller administrerende direktør . Det 
har hidtil været et krav, at det af årsrapporten tydeligt skal fremgå, hvem der har udarbejdet, revideret, 
godkendt og bekræftet årsrapporten, idet de pågældendes navne og funktioner skal være tydeligt angivet 
i årsrapporter, jf . indsendelsesbekendtgørelsen, jf . bekendtgørelse nr . 1331 af 14 . december 2004 . Med 
forslaget vil dette krav om navn og funktion i forhold til virksomheden fremover fremgå direkte af loven, 
for så vidt angår børsnoterede virksomheder .

Regnskabsklasse D omfatter udover børsnoterede virksomheder også statslige aktieselskaber . Den fore-
slåede ændring af § 102, stk . 3, vil også gælde for de statslige aktieselskaber, hvilket skyldes, at det gene-
relt i årsregnskabsloven er således, at de statslige aktieselskaber i forhold til oplysningsforpligtelser side-
stilles med børsnoterede virksomheder og skal følge samme høje krav til udarbejdelse af årsrapporter, 
medmindre særlige omstændigheder taler herfor, hvilket ikke er tilfældet .

Det følger af gennemsigtighedsdirektivets artikel 8, stk. 1, litra b, at direktivets artikel 4 ikke finder anven-
delse for så vidt angår virksomheder, der kun udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked, og hvis pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro eller, når der er tale om 
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gældsinstrumenter i en anden valuta end euro, hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen sva-
rer til mindst 50 .000 euro .

Med forslaget til § 102, stk . 4, undtages disse virksomheder derfor fra pligten i stk . 3 .

Det følger af gennemsigtighedsdirektivets artikel 4, stk . 3, at det reviderede årsregnskab skal omfatte et 
koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EF) nr . 1606/2002 (IFRS-forordnin-
gen) samt et årsregnskab for modervirksomheden aflagt efter national lovgivning.

I årsregnskabsloven er IFRS-forordningens artikel 5 gennemført således, at modervirksomheder kan 
vælge at aflægge deres årsregnskab efter national lovgivning indtil 2009, hvorefter modervirksomheder 
skal aflægge årsregnskabet efter IFRS, jf. overgangsbestemmelsen i § 2 i ændringsloven lov nr. 99 af 18. 
februar 2004 .

Tilsvarende gælder for børsnoterede virksomheder, der ikke udarbejder koncernregnskab som følge af, at 
de ikke har nogen datterselskaber .

Da det således følger af årsregnskabsloven, at modervirksomhedens årsregnskab frivilligt kan udarbejdes 
efter IFRS indtil 2009, hvorefter der er krav herom, er dette ligeledes i overensstemmelse med gennem-
sigtighedsdirektivets artikel 4, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 102, stk . 1, 2 . pkt ., affattes således:

»Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen m .v . i års-
rapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .«

I § 102, stk . 1, 1 . pkt ., udgår », jf . stk . 3« .

I § 102, stk . 1, 3 . pkt ., ændres »§§ 79-101« til: »§§ 79-95, § 96, stk . 1 og 2, §§ 97-101«, og i 4 .-6 . pkt . 
ændres »§§ 79-101« fire steder til: »§§ 79-95, § 96, stk. 1 og 2, og §§ 97-101«.

§ 102, stk . 3 og 4, ophæves .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i § 102, stk . 1, 2 . pkt ., er en konsekvens af de foreslåede ændringer til § 135, 
stk . 1 og 5 . Der henvises til bemærkningerne hertil .

De foreslåede ændringer til § 102, stk . 1, 3 .-6 . pkt ., i forslagets § 1, nr . 31, er en konsekvens af de foreslå-
ede ændringer af § 96 .

Den foreslåede ændring af § 96, stk. 2, indeholder en udvidelse af det gældende specifikationskrav vedrø-
rende honorar til revisor . Bestemmelsen omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse D .
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Forslaget indeholder desuden i § 96, stk . 3, en undtagelse, hvorefter virksomheden kan undlade oplysning 
om honorar til revisor i sit eget årsregnskab, hvis den indgår i et koncernregnskab, hvori der gives oplys-
ning om honorar til revisor for koncernen som helhed . Det er her en betingelse, at modervirksomheden 
henhører under lovgivningen i EU/EØS .

På grund af den særlige offentlige interesse virksomheder i regnskabsklasse D har, foreslås det, at undta-
gelsen i § 96, stk . 3, ikke omfatter virksomheder i regnskabsklasse D . Dette er også i overensstemmelse 
med den sædvanlige praksis for regulering i årsregnskabsloven og direktiverne, hvorefter disse virksom-
heder altid skal leve op til den »højeste standard« af regnskabskrav . Virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D skal således altid give oplysninger om honorar til revisor efter lovens § 96, stk . 2, uanset om 
virksomheden indgår i et koncernregnskab, hvori oplysningen gives for koncernen som helhed .

Den foreslåede ophævelse af § 102, stk . 3 og 4 er en konsekvens af ændringen af § 9, hvor det bl .a . fore-
slås, at § 102, stk . 3 og 4, indsættes i § 9, stk . 2 og 3, i sammenhæng med de øvrige bestemmelser ved-
rørende ledelsespåtegningen . Som en konsekvens heraf foreslås det, at henvisningen i § 102, stk . 1, 
1 . pkt ., til stk . 3 udgår .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 102 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU/EØS-land, skal følge reglerne for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regule-
ret marked i et EU/EØS-land, hvor disse regler afviger fra denne lovs regler for statslige aktieselskaber .«

Stk . 2 bliver herefter stk . 3 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en bestemmelse i årsregnskabslovens § 102, stk . 2, der fastslår, at statslige 
aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal følge 
reglerne for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked . I disse tilfælde 
har de nævnte regler forrang over reglerne for statslige aktieselskaber .

Dette princip er også gældende i dag . For at undgå, at der kan opstå tvivl herom, foreslås det, at der ind-
sættes en udtrykkelig bestemmelse herom i loven .

De nævnte regler gælder for alle statslige aktieselskaber, herunder også datterselskaber af statslige aktie-
selskaber, hvor datterselskabet har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-
land .

Den nuværende bestemmelse i § 102, stk . 2, videreføres uændret som stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 102, stk . 1, ophæves, og i stedet indsættes:
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»En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der i det mindste 
består af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-
relse, noter og en ledelsesberetning .

Stk. 2 . Når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab er revideret, indgår revisionspåtegningen 
m .v . i årsrapporten, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Stk. 3 . §§ 11-17, § 19, stk . 1, 2 og 4, § 20, stk . 2, §§ 23-29, 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43, § 44, 
stk . 1 og 3, §§ 45-64, 66-70, 73, 74, 77-77 b, 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, §§ 97-101 og 103-108 finder 
anvendelse, jf . dog § 137 .

Stk. 4 . Kommer regler i §§ 23-29, 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43, § 44, stk . 1 og 3, §§ 45-64, 
66-70, 73, 74 og 77-77 b i strid med reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101, har reglerne i 
§§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 forrang .

Stk. 5 . Kommer regler i §§ 23-29, 32-39, § 40, 1 . og 3 . pkt ., §§ 41-43, § 44, stk . 1 og 3, §§ 45-64, 
66-70, 73, 74, 77-77 b, 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 i strid med reglerne i §§ 103-108, har 
reglerne i §§ 103-108 forrang .

Stk. 6 . Hvor reglerne i §§ 80-95 a, § 96, stk . 1 og 2, og §§ 97-101 indeholder forskelle i kravene til 
mellemstore og store virksomheder, skal en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse D, uanset virk-
somhedens egen størrelse følge reglerne for store virksomheder .«

Stk . 2 og 3 bliver herefter stk . 7 og 8 .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 102, stk . 1, angiver, hvilket indhold en årsrapport for en virksomhed omfattet af 
regnskabsklasse D i det mindste skal bestå af . Desuden angiver bestemmelsen, hvilke regler i årsregn-
skabsloven som finder anvendelse på årsrapporter for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse 
D .

Det foreslås, at § 102, stk . 1, ophæves og erstattes af seks stykker, der indsættes som stk . 1-6 i § 102, 
således at indholdet af den gældende § 102, stk . 1, ajourføres i lyset af de ændringer, der med lovforsla-
get foretages i reglerne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som omtalt nedenfor .

Den foreslåede § 102, stk . 1, fastslår, hvilket indhold årsrapporten i det mindste skal bestå af . Årsrappor-
ten skal som hidtil bestå af en ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse, pengestrømsopgørelse, 
noter og en ledelsesberetning . Årsrapporten skal desuden som noget nyt bestå af en egenkapitalopgø-
relse, der placeres som et særskilt element i regnskabet . Dette omtales nærmere nedenfor .

I den gældende § 102, stk . 1, nævnes anvendt regnskabspraksis som et eksempel på et notekrav . Dette 
eksempel er ikke medtaget i den nye affattelse af § 102, stk . 1, da eksemplet ikke vurderes at have selv-
stændig betydning . Der er således ikke tilsigtet nogen realitetsændring med udeladelsen af dette eksem-
pel .

Endvidere nævnes opgørelse over bevægelser på egenkapitalen som et andet eksempel på et notekrav i 
den gældende § 102, stk . 1 . Dette er i den nye affattelse af stk . 1 ændret til et krav om, at årsrapporten 
skal indeholde en egentlig egenkapitalopgørelse, der placeres som et særskilt element i regnskabet som 
nævnt ovenfor, jf . den foreslåede nye § 86 a i forslagets § 1, nr . 109, som erstatter den gældende § 87 a . 
Dette er nærmere omtalt i bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 109 og 112 .
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Den foreslåede § 102, stk . 2, viderefører uden ændringer den gældende § 102, stk . 1, 2 . pkt ., hvorefter 
revisionspåtegningen m .v . skal indgå i årsrapporten, når et årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab 
er revideret, jf . § 135, stk . 1 og 5 .

Den foreslåede § 102, stk . 3, opregner ligesom den hidtidige § 102, stk . 1, 3 . pkt ., hvilke regler i årsregn-
skabsloven som finder anvendelse ved udarbejdelse af årsrapporter for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D, idet henvisningerne til reglerne er opdateret i lyset af de ændringer, som foreslås i dette lov-
forslag, og som er nærmere omtalt i bemærkningerne til de enkelte ændringer i lovforslaget . Foruden reg-
lerne i regnskabsklasse D, dvs . §§ 103-108, er virksomheder omfattet af regnskabsklasse D også omfat-
tet af en række bestemmelser i regnskabsklasse A, B og C, jf . byggeklodsmodellen, som er omtalt i afsnit 
2 .1 .1 . i de almindelige bemærkninger . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal således bl .a . som 
hidtil opfylde de grundlæggende krav til årsregnskabet om retvisende billede og grundlæggende forud-
sætninger m .v . i årsregnskabslovens §§ 11-17, ligesom de skal følge dele af bestemmelserne i § 19 og § 20 
om åbningsbalance m .v . Sidstnævnte bestemmelser er ændret i forslagets § 1, nr . 31-33 . Endvidere er 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D også omfattet af en række bestemmelser i regnskabsklasse 
B, således som det fremgår af opregningen i § 102, stk . 3 . En række af disse regler er ændret i forslaget, 
ligesom der indføres nye krav i regnskabsklasse B . Det gælder eksempelvis kravet om, at noterne til års-
regnskabet skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, som de 
vedrører, jf . den foreslåede § 52 a i forslagets § 1, nr . 82 . Endvidere er en række regler i regnskabsklasse 
C, som også finder anvendelse på virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, foreslået ændret, ligesom 
der også her indføres nye krav . Det gælder f .eks ., at der nu kræves en note til regnskabet om udskudt skat, 
jf . den foreslåede § 93 a i forslagets § 1, nr . 116 . Desuden er der foreslået enkelte ændringer til reglerne i 
regnskabsklasse D, herunder ændringer i henvisninger til bestemmelser i regnskabsklasse B og C, som en 
konsekvens af de foreslåede ændringer til de pågældende bestemmelser i regnskabsklasse B og C .

Den foreslåede § 102, stk . 3, indeholder ligesom den gældende § 102, stk . 1, 3 . pkt ., en henvisning til års-
regnskabslovens § 137 . Det indebærer, at virksomheder, som udarbejder årsregnskab eller koncernregn-
skab efter de omhandlede internationale regnskabsstandarder, skal anvende bestemmelser i standar-
derne i stedet for visse bestemmelser i årsregnskabsloven, når de udarbejder deres årsregnskab eller kon-
cernregnskab . Det drejer sig eksempelvis om bestemmelser vedrørende indregning og måling samt langt 
de fleste krav til oplysninger i noterne. Nærmere regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 930 af 19. 
august 2014 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af års-
regnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) . Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i årsregnskabslovens 
§ 137, stk . 4 .

Den foreslåede § 102, stk . 4, fastslår i lighed med den gældende § 102, stk . 1, 4 . pkt ., det grundlæggende 
princip i byggeklodsmodellen, som omtalt i afsnit 2 .1 .1 . i de almindelige bemærkninger, hvorefter reglerne 
i regnskabsklasse C har forrang i forhold til reglerne i regnskabsklasse B, hvis anvendelse af regler i regn-
skabsklasse B er i strid med reglerne i regnskabsklasse C .

Den foreslåede § 102, stk . 5, fastslår i lighed med den gældende § 102, stk . 1, 5 . pkt ., at reglerne i regn-
skabsklasse D har forrang, hvis anvendelse af regler i regnskabsklasse B og C er i strid med reglerne i regn-
skabsklasse D, jf . princippet i byggeklodsmodellen som nævnt ovenfor .

Den foreslåede § 102, stk . 6, fastslår i lighed med den gældende § 102, stk . 1, 6 . pkt ., at når en virksom-
hed omfattet af regnskabsklasse D anvender regler i regnskabsklasse C, skal virksomheden — uanset virk-
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somhedens egen størrelse — følge reglerne for store virksomheder, når der er forskelle i reglerne for mel-
lemstore og store virksomheder i regnskabsklasse C . Dette er ligeledes en konsekvens af byggeklodsmo-
dellen som nævnt ovenfor .

De gældende bestemmelser i § 102, stk . 2 og 3, videreføres uændret som stk . 7 og 8 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 102, stk . 3, 4 og 5, ændres »§§ 41-43« til: »§§ 41-43 a«, og », 74« udgår .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen i § 102 fastsætter, hvilke regler der gælder for udarbejdelse af årsrapporter for virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse D .

§  102,  stk.  3,  oplister  de  bestemmelser,  som  finder  anvendelse  for  virksomheder  omfattet  af  regn-
skabsklasse D . Foruden reglerne i lovens afsnit V, regnskabsklasse D, dvs . §§ 103-108, er virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D også omfattet af en række bestemmelser i lovens foregående kapitler, her-
under regler der gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B .

§ 102, stk . 4 og 5, fastsætter, at visse regler, der gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 
og D, har forrang, hvis de kommer i strid med regler, der gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B .

I stk . 3, 4 og 5 henvises blandt andet til §§ 41-43 .

Ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006 blev § 43 a indsat i årsregnskabsloven . Bestemmelsen giver virksomhe-
der mulighed for at indregne kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til indre 
værdi . § 43 a står i lovens afsnit III, der indeholder regler, der gælder for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B. Det fremgår dog af bemærkningerne til indsættelsen af § 43 a, at bestemmelsen finder 
anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C eller D . Der skulle derfor ved lovændringen 
i 2006 have været foretaget en ændring af § 102, stk. 3, 4 og 5, så der heri henvises til, at § 43 a finder 
anvendelse . Ved en fejl blev disse ændringer dog ikke foretaget .

Det foreslås derfor at ændre § 102, stk . 3, 4 og 5, så der henvises til §§ 41-43 a i stedet for til §§ 41-43 .

I § 102, stk. 3, 4 og 5, henvises der til, at § 74 finder anvendelse for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D . § 74 blev imidlertid ophævet ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009, og der skulle i den forbindelse 
have været foretaget en konsekvensrettelse i § 102 . Ved en fejl blev disse ændringer dog ikke foretaget .

Det foreslås derfor at ændre § 102, stk . 3, 4 og 5, så henvisningen til § 74 udgår .
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Klassifikation og opstilling

Gældende bestemmelse
§ 103 . Uanset virksomhedens størrelse skal resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i bi-
lag 2, skema 3, opregnede poster nr . 2-5, eller de i bilag 2, skema 4, opregnede poster nr . 2, 3 og 6 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 103 . Uanset virksomhedens størrelse skal resultatopgørelsen vise nettoomsætningen tillige med de i 
bilag 2, skema 5, opregnede poster nr . 2-5, eller de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 103 indebærer, at virksomheder omfattet af klasse D — uanset størrelse — ikke kan benytte 
muligheden i § 32, hvorefter visse poster i resultatopgørelsen kan sammendrages under henvisning til 
påviselig skade for virksomheden i konkurrencemæssig henseende . Bestemmelsen viderefører gældende 
lovs § 64c, stk . 1, 1 . pkt .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 103 ændres »de i bilag 2, skema 6, opregnede poster nr . 2 og 3« til: »de i bilag 2, skema 6, opregnede 
poster nr . 2, 3 og 6 .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 103 er en konsekvens af ændringen i § 32, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 14, der 
ændrer, hvilke poster små virksomheder kan sammendrage til én post i resultatopgørelsen . Virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D kan ikke anvende denne mulighed, men skal vise de pågældende poster i 
resultatopgørelsen i henhold til § 103 . Som en konsekvens heraf foreslås det, at opregningen af de pågæl-
dende poster, som virksomheden skal vise i resultatopogørelsen, ændres i § 103 .
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Oplysninger

Gældende bestemmelse
§ 104 . Virksomheden skal oplyse fulde navn og bopæl, for virksomheders vedkommende hjemstedet, 
samt den nøjagtige ejer- og stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktiernes 
stemmeret udgør mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør 
mindst 5 pct . af aktiekapitalen, dog mindst 100 .000 kr .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 104 . Virksomheden skal oplyse fulde navn og bopæl, for virksomheders vedkommende hjemstedet, 
samt den nøjagtige ejereller stemmeandel for enhver, der besidder aktier i virksomheden, når aktiernes 
stemmeret udgør mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør 
mindst 5 pct . af aktiekapitalen, dog mindst 100 .000 kr .

Lovbemærkninger
Forslagets § 104 kræver oplysning om, hvilke fysiske eller juridiske personer, der besidder 5 pct . eller mere 
af virksomhedens pålydende kapital eller aktiekapitalens stemmerettigheder, tillige med angivelse af den 
nøjagtige ejereller stemmeandel . Regnskabsbruger bliver hermed i stand til at se den enkelte persons kapi-
taleller stemmeretsandel og får således indblik i hvilken personkreds, der har væsentlig, betydelig eller 
blot nogen indflydelse på virksomhedens ledelse og øvrige anliggender.

Børsnoterede virksomheder giver allerede i dag oplysninger til Københavns Fondsbørs om, hvem der 
besidder mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi, samt om ændringer i 
besiddelsesforholdet med 5 pct . mellemrum . Disse oplysninger er offentligt tilgængelige . Forslagets § 104 
indebærer en skærpelse af oplysningskravet, da forslaget kræver oplysninger i årsrapporten om nøjagtige 
ejereller stemmeandele .

Ændret ved lov nr . 604 af 24 . juni 2005
I § 104 ændres »ejereller stemmeandel« til: »ejer- og stemmeandel« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 104 indeholder en præcisering af de oplysninger, som 
selskabet skal give i årsrapporten om de såkaldte storaktionærer . Det præciseres således, at der skal gives 
oplysning om både den nøjagtige ejerandel og den nøjagtige stemmeandel for enhver, der besidder aktier 
i selskabet, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller deres 
pålydende værdi udgør mindst 5 pct . af aktiekapitalen . Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 3, 
nr . 4, vedrørende den foreslåede nye bestemmelse i § 107 a, stk . 1, nr . 1, litra d .
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Gældende bestemmelse
§ 105 . Modervirksomheder skal oplyse, hvis ikke alle dattervirksomhedernes årsrapporter revideres af 
mindst en af modervirksomhedens revisorer, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en an-
erkendt international revisionsvirksomhed .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 105 . Modervirksomheder skal oplyse, hvis ikke alle dattervirksomhedernes årsrapporter revideres af 
mindst en af modervirksomhedens revisorer, en af disses udenlandske samarbejdspartnere eller af en aner-
kendt international revisionsvirksomhed .

Lovbemærkninger
Forslagets § 105 viderefører gældende lovs § 51 a, stk . 2, der dog udelukkende retter sig mod statslige 
aktieselskaber, som er moderselskaber . Et tilsvarende krav gælder for børsnoterede selskaber, jf . Regler 
for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S, § 20, stk . 6 . Det skal oplyses, 
hvis ikke alle dattervirksomheder revideres af mindst en af modervirksomhedens revisorer, en af disses 
udenlandske samarbejdspartnere eller af en anerkendt international revisionsvirksomhed . Ved fortolknin-
gen af begrebet „samarbejdspartnere“ er samarbejdets karakter afgørende . Er der tale om et formalise-
ret fagligt samarbejde, f .eks . i form af fælles retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsarbejde, fælles 
revisionsmetodik m .v . vil revisionsvirksomhederne være samarbejdspartnere i forslagets forstand . Er der 
udelukkende tale om facilitetsmæssigt samarbejde, f .eks . fælles edb-faciliteter, fælles indkøb m .v . er sam-
arbejdet ikke tilstrækkeligt i forslagets forstand . Ved fortolkningen af anerkendt international revisions-
virksomhed“ tillægges det betydning, at revisionsvirksomheden er af en hvis størrelse, har et internatio-
nalt samarbejde af en hvis karakter og fasthed, typisk i form af repræsentationskontorer i andre lande end 
hjemlandet, og i øvrigt nyder almindelig anerkendelse og tillid i de lande, hvor de opererer .
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Gældende bestemmelse
§ 106 . Uanset § 98 b, stk . 3, skal virksomheden give de i § 98 b, stk . 1 og 2, omhandlede oplysninger om 
vederlag m .v . til ledelsesmedlemmer .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 106 . Uanset § 69, stk . 3, skal virksomheden give de i § 69, stk . 1 og 2, omhandlede oplysninger om 
vederlag m .v . til ledelsesmedlemmer .

Lovbemærkninger
I henhold til forslagets § 69, stk . 1, skal virksomheden angive det samlede vederlag til medlemmer af ledel-
sen for deres funktion i virksomheden, fordelt på hvert ledelsesorgan . Det samme gælder forpligtelser til 
at yde pension til de nævnte . Herudover skal oplyses om særlige incitamentsprogrammer . Det foreslås, at 
børsnoterede og statslige aktieselskaber i lighed med i dag, jf . gældende lovs § 51, stk . 3, ikke skal kunne 
anvende undtagelsesbestemmelsen i forslagets § 69, stk . 3 . Oplysningerne om vederlag m .v . skal derfor 
altid gives i disse virksomheder, uanset at størrelsen for et enkelt medlems vederlag m .v . herved vises .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 106 affattes således:

»§ 106 . Uanset § 98 b, stk . 3, skal virksomheden give de i § 98 b, stk . 1 og 2, omhandlede oplysninger 
om vederlag m .v . til ledelsesmedlemmer .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 106 er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr . 22 og 30, hvorefter 
bestemmelsen om oplysning om ledelsesvederlag m.v.  i § 69 flyttes fra regnskabsklasse B til den nye 
§ 98 b i regnskabsklasse C . Bestemmelsen vil som hidtil tillige være gældende for regnskabsklasse D via 
henvisningsreglen i § 102, stk . 1 .

Efter den gældende bestemmelse i § 106 kan virksomheder omfattet af regnskabsklasse D ikke benytte 
undtagelserne fra pligten til at oplyse om ledelsesvederlag m .v . i § 69, stk . 3 . Sidstnævnte bestemmelse 
videreføres i den nye § 98 b, stk . 3 . Den foreslåede ændring i § 106 indebærer, at virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D fortsat ikke kan benytte disse undtagelser .
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Gældende bestemmelse
§ 106 a . (Ophævet) .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Efter § 106 indsættes:

»§ 106 a . Udover oplysningerne i § 96, stk . 1, skal virksomheden vise opdelingen på forretningssegmen-
ter eller geografiske segmenter, hvis forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afvi-
ger indbyrdes, af
1) det ordinære resultat før finansielle indtægter og omkostninger,
2) summen af de aktiver, der er anvendt i virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter, og
3) summen af de forpligtelser, der er opstået som følge af virksomhedens primære omsætningsskaben-

de aktiviteter .
Stk. 2 . Opdelingen i stk . 1 skal vises for den af de to dimensioner af segmenter, forretning eller geo-

grafi, som i virksomhedens interne organisationsog ledelsesstruktur og dens interne økonomiske rappor-
teringssystem til bestyrelse og øverste ledelse er den primære .

Stk. 3 . En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise de i stk . 1 og 2 nævn-
te oplysninger i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives segmentop-
lysninger efter stk . 1 og 2 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny § 106 a, som erstatter de hidtidige bestemmelser i § 88 og § 96, stk . 1, 
med ændringer . Dette er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 28 og 29, hvori det foreslås, at de nævnte 
bestemmelser ophæves for regnskabsklasse C (mellemstore og store virksomheder) og overføres med 
ændringer til regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder) .

Den nye § 106 a er tilpasset kravene i den internationale regnskabsstandard, IAS 14 , der dog indeholder 
krav om afgivelse af yderligere segmentoplysninger . Bestemmelsen er samtidig ændret således, at den 
indholdsmæssigt ikke stiller andre krav end IAS 14 . Endvidere er der samtidig sket en sproglig tilpasning 
til den danske oversættelse af kravene i IAS 14 .

Den nye bestemmelse i § 106 a, stk . 1, fastslår, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D — foruden 
segmentoplysninger vedrørende nettoomsætningen efter den nye bestemmelse i 96, stk . 1 (forslagets 
§ 1, nr . 29) — skal give yderligere segmentoplysninger, hvis forretningssegmenterne, henholdsvis de geo-
grafiske segmenter, afviger indbyrdes. Efter nr. 1 skal der således gives oplysning om fordelingen på seg-
menterne af det ordinære resultat før finansielle poster. Efter nr. 2 og 3 skal der gives oplysning om forde-
lingen på segmenterne af summen af de aktiver henholdsvis forpligtelser, der er anvendt i eller opstået 
som følge af virksomhedens primære omsætningsskabende aktiviteter .

Efter § 106 a, stk . 2, er det tilstrækkeligt at vise opdelingen på den primære af de to dimensioner af seg-
menter, forretning og geografi, uanset at begge dimensioner afviger indbyrdes. Som den primære af de to 
dimensioner anses normalt den dimension, som er den primære i virksomhedens interne organisations- og 
ledelsesstruktur og dens interne økonomiske rapporteringssystem til bestyrelse og øverste ledelse .
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I forhold til de hidtidige bestemmelser i årsregnskabslovens § 88 og § 96, stk . 1, er kravene lempet med 
hensyn til de segmentoplysninger, der skal gives efter § 106 a, stk . 1 og 2 . Efter den nye § 106 a skal der 
således alene gives oplysning om den af de to dimensioner, der anses som den primære, mens der efter de 
hidtidige bestemmelser i § 88 og § 96, stk . 1, skal gives oplysning om begge dimensioner . Baggrunden for 
denne lempelse er bl.a. et ønske om at undgå, at danske virksomheder skal give flere segmentoplysninger 
end udenlandske konkurrenter .

I § 106 a, stk . 3, foreslås det, at modervirksomheder, der indgår i en koncern, kan undlade at give de 
omhandlede  segmentoplysninger,  hvis  virksomheden  aflægger  et  koncernregnskab,  hvori  der  gives 
sådanne segmentoplysninger . Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede nye bestemmelse i 
§ 126, stk. 3, 2. pkt. (forslagets § 1, nr. 42), hvorefter kravene om segmentoplysninger i § 106 a finder til-
svarende anvendelse på koncernregnskabet, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . 
Lempelsen i § 106 a, stk . 3, bringer bestemmelsen i bedre overensstemmelse med IAS 14, afsnit 6 .

I praksis indebærer lempelsen i § 106 a, stk. 3, at langt de fleste børsnoterede virksomheder — som moder-
virksomheder — vil være undtaget fra pligten til at give segmentoplysninger i deres årsregnskab efter 
§ 106 a, stk . 1 og 2 . Det skønnes, at der vil være omkring 10-20 børsnoterede virksomheder omfattet af 
årsregnskabsloven, som skal give oplysningerne i årsregnskabet, fordi disse virksomheder ikke aflægger 
koncernregnskab .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 106 a, stk . 2, ændres »bestyrelse og« til: »virksomhedens« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 106 a, stk . 2, er en redaktionel ændring, som præcise-
rer, at der er tale om virksomhedens øverste ledelsesorgan .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 106 a ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende § 96, stk . 1, i årsregnskabsloven indeholder krav til segmentoplysninger for store virksom-
heder, som er omfattet af regnskabsklasse C . Bestemmelsen gælder desuden for virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse D, jf . § 102, stk . 1 . § 96, stk . 1, foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 121 .

Endvidere er der fastsat visse yderligere krav til segmentoplysninger i den gældende § 106 a for virksom-
heder, som er omfattet af regnskabsklasse D .

Der stilles således i § 106 a, stk . 1, yderligere krav om, at virksomheden skal vise opdelingen af visse regn-
skabsposter  på  forretningssegmenter  eller  geografiske  segmenter,  hvis  forretningssegmenterne  hen-
holdsvis de geografiske segmenter afviger indbyrdes.
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Opdelingen skal efter stk. 2 vises for den af de to dimensioner af segmenter, forretning eller geografi, som 
i virksomhedens interne organisationsog ledelsesstruktur og dens interne økonomiske rapporteringssy-
stem til virksomhedens øverste ledelse er den primære .

Hvis virksomheden udarbejder koncernregnskab, kan den i henhold til § 106 a, stk . 3, undlade at give 
oplysningerne i årsregnskabet, hvis de i stedet gives i koncernregnskabet .

Det foreslås, at § 106 a ophæves .

Baggrunden for at ophæve bestemmelsen er, at denne oprindeligt var rettet særligt mod børsnoterede 
virksomheder, og da disse i dag aflægger koncernregnskab og/eller årsregnskab efter IFRS og derfor giver 
segmentoplysninger efter reglerne i IFRS, vil bestemmelsen i § 106 a i dag alene være relevant for meget 
få virksomheder . Det er i dag således alene statslige aktieselskaber, der ikke anvender IFRS, som bestem-
melsen er relevant for .

Der er tale om en national regel, som ikke kræves efter det nye regnskabsdirektiv .
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Ledelsesberetningen

Gældende bestemmelse
§ 107 . Der skal oplyses om de ledelseshverv, som ledelsesmedlemmerne beklæder i andre erhvervsdri-
vende virksomheder, bortset fra aktieselskabets egne 100 pct . ejede datterselskaber . Er den pågældende 
medlem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct . ejede danske datter-
selskaber, er det uanset 1 . pkt . tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets 
datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem .

Stk. 2. Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling fundet sted i årets løb, skal oplysnin-
gerne efter § 100 gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 107 . Der skal oplyses om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelsesog direktionsmedlemmer 
beklæder i andre danske aktieselskaber, bortset fra ledelseshverv i virksomhedens egne 100 pct . ejede 
datterselskaber .

Stk. 2 . Har offentliggørelse af oplysninger om forventet udvikling fundet sted i årets løb, skal oplysnin-
gerne efter § 100 gives i forhold til den senest offentliggjorte beskrivelse .

Lovbemærkninger
Forslagets § 107, stk . 1, skærper oplysningskravet i gældende årsregnskabslovs § 56, stk . 3, nr . 2, hvor-
efter der skal oplyses om de ledelseshverv, som virksomhedens bestyrelsesog direktionsmedlemmer 
beklæder i danske aktieselskaber bortset fra 100 pct . ejede datterselskaber . Oplysningen skal sikre, at 
navnlig aktionærer i et børsnoteret eller statsligt selskab kan følge med i, hvilke ledelsesposter et ledelses-
medlem har påtaget sig eller er ophørt med at varetage .

Der skal ikke gives oplysning om ledelseshverv, som beklædes i den pågældende virksomheds 100 pct . 
ejede datterselskaber, herunder disses datterselskaber . I modsætning til tidligere fortolkning skal der dog 
fremover gives oplysninger om ledelseshverv i 100 pct . ejede datterselskaber af andre aktieselskaber, 
selvom den pågældende samtidig har ledelseshverv i disse selskabers moderselskab . En anden fortolkning 
ville føre til vilkårlighed, hvor alene et aktieselskabs status som datterselskab i en fremmed koncern ville 
føre til, at regnskabsbrugerne ikke fik oplysning om forholdet.

Stk . 2 viderefører de eksisterende regler for statslige aktieselskabers og børsnoterede selskabers opfølg-
ning på udmeldte forventninger til fremtiden . I modsætning til andre virksomheder har disse selskaber 
pligt til løbende at offentliggøre væsentlige ændringer i forventningerne til fremtiden . Endvidere har disse 
pligt til at give sådanne oplysninger i halvårsrapporten .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 107, stk . 1, indsættes som 2 . pkt .:

»Er den pågældende såvel medlem af ledelsen i et andet dansk moderselskab som et eller flere af dettes 
100 pct . ejede danske datterselskaber, er det uanset 1 . pkt . tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moder-
selskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem .«
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Lovbemærkninger
Det følger af den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 107, stk . 1, at der for alle bestyrelsesog 
direktionsmedlemmer i aktieselskaber skal gives oplysning om disses ledelseshverv i andre danske aktie-
selskaber, bortset fra ledelseshverv i selskabets egne 100 pct . ejede danske datterselskaber .

Det foreslås at udvide undtagelsesbestemmelsen, så den også omfatter ledelseshverv i andre danske 
moderselskabers danske datterselskaber . Det betyder eksempelvis, at hvis et bestyrelsesmedlem er direk-
tør i et andet dansk moderselskab, skal der ikke oplyses om de bestyrelsesposter, den pågældende har i 
dette moderselskabs 100 pct . ejede danske datterselskaber .

Hermed opnås en lettelse for regnskabsaflæggeren samtidig med, at der ikke i årsrapporten optages unø-
dige oplysninger, der kan begrænse overskueligheden . Der mistes principielt en information, men da såvel 
moderselskabets navn som antallet af datterselskaber skal oplyses, må informationstabet antages at være 
ubetydeligt .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 107, stk . 1, affattes således:

»Der skal oplyses om de ledelseshverv, som ledelsesmedlemmerne beklæder i andre erhvervsdrivende 
virksomheder, bortset fra aktieselskabets egne 100 pct . ejede datterselskaber . Er den pågældende med-
lem af ledelsen i såvel et andet moderselskab som et eller flere af dettes 100 pct. ejede datterselskaber, 
er det uanset 1 . pkt . tilstrækkeligt at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af dets datterselska-
ber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem .«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 107, stk . 1, foreslås ændret således, at bestemmelsen harmonerer med den fore-
slåede bestemmelse i § 120, stk . 3, i forslaget til selskabsloven . Årsregnskabslovens § 107 gælder for 
aktieselskaber i regnskabsklasse D, det vil sige statslige aktieselskaber og aktieselskaber, som har værdi-
papirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Efter den gældende bestemmelse skal der i dag gives oplysning om ledelseshverv i andre danske aktiesel-
skaber, bortset fra ledelseshverv i selskabets egne 100 pct . ejede datterselskaber . Er vedkommende med-
lem af ledelsen i et andet dansk moderselskab eller et eller flere af dettes 100 pct. ejede danske dattersel-
skaber, kan vedkommende dog nøjes med at oplyse navnet på dette moderselskab og antallet af de pågæl-
dende datterselskaber .

Den foreslåede tilpasning af § 107, stk . 1, i årsregnskabsloven til § 120, stk . 3, i forslaget til selskabsloven 
indebærer nogle udvidelser i forhold til den gældende bestemmelse i årsregnskabsloven .

Fremover skal der efter den foreslåede bestemmelse i § 107, stk . 1, 1 . pkt ., således både oplyses om ledel-
seshverv i andre aktieselskaber og, som noget nyt, i andre erhvervsdrivende virksomheder . Hermed 
menes både virksomheder med begrænset ansvar og personligt drevne virksomheder som for eksempel 
enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber . Endvidere skal oplysningerne gives både for ledelses-
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hverv i danske og, som noget nyt i udenlandske erhvervsvirksomheder . Der skal dog som hidtil ikke oply-
ses om ledelseshverv i selskabets egne 100 pct . ejede datterselskaber .

Baggrunden for forslaget er, at det skal være muligt for generalforsamlingen at få overblik over, hvor 
mange ledelseshverv det enkelte ledelsesmedlem besidder, så generalforsamlingen har grundlag for at 
tage stilling til, om ledelsesmedlemmet har den fornødne tid til at varetage sin post i ledelsen af selskabet 
på betryggende vis .

Som en konsekvens af, at der fremover både skal oplyses om ledelseshverv i danske og udenlandske 
erhvervsvirksomheder, foreslås bestemmelsen i § 107, stk . 1, 2 . pkt ., tilpasset således, at et ledelsesmed-
lem, som er medlem af ledelsen i et andet dansk eller udenlandsk moderselskab eller et eller flere af det-
tes 100 pct . ejede danske eller udenlandske datterselskaber, kan nøjes med at oplyse navnet på det pågæl-
dende moderselskab og antallet af dets datterselskaber, hvori den pågældende er ledelsesmedlem .
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Gældende bestemmelse
§ 107 a . Et selskab, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som ska-
ber gennemsigtighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selska-
bets aktier . Oplysningerne skal omfatte følgende:
1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur og ejerforhold, herunder

a) antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi,
b) andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til handel på et reguleret 

marked i et EU/EØS-land,
c) specifikation af de forskellige aktieklasser som anført i § 87 a, hvis selskabet har flere aktieklasser, 

og
d) oplysning om ejerforhold og stemmeandel m .v . som anført i § 104 .

2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om
a) rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse,
b) begrænsninger i aktiernes omsættelighed og
c) stemmeretsbegrænsninger .

3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan og for ændring 
af selskabets vedtægter .

4) Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf . § 155 i selskabsloven, eller 
for at erhverve egne aktier, jf . § 198 i selskabsloven .

5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrol-
len med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf . Op-
lysningerne efter 1 . pkt . kan dog undlades, hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig ska-
de for selskabet, medmindre selskabet udtrykkeligt er forpligtet til at videregive sådanne oplysninger 
i henhold til anden lovgivning . Udeladelse af oplysninger efter 2 . pkt . skal nævnes .

6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, 
hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge af et over-
tagelsestilbud .
Stk. 2. Selskaber, som er omfattet af stk . 1, kan undlade at give oplysninger efter §§ 87 a og 104 i no-

terne .

Ændret ved lov nr . 604 af 24 . juni 2005
Efter § 107 indsættes før overskriften »Særlige regler for statslige aktieselskaber«:

»§ 107 a . Et børsnoteret selskab, som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder 
optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende regule-
ret marked i et EU/EØS-land, skal supplere ledelsesberetningen med oplysninger, som skaber gennemsig-
tighed omkring selskabets forhold med det formål at fremme den frie omsætning af selskabets aktier . Oplys-
ningerne skal omfatte følgende:
1) Forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur samt ejerforhold, herunder

a) antallet af aktier med tilknyttede stemmerettigheder og deres pålydende værdi,
b) andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er optaget til notering eller handel 

på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/ EØS-
land,
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c) specifikation af de forskellige aktieklasser som anført i § 75, stk . 1, hvis selskabet har flere aktie-
klasser, og

d) oplysning om ejerforhold og stemmeandel m .v . som anført i § 104 .
2) Oplysninger, som er kendt af selskabet, om

a) rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse,
b) begrænsninger i aktiernes omsættelighed og
c) stemmeretsbegrænsninger .

3) Regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af selskabets bestyrelse samt for ændring af sel-
skabets vedtægter .

4) Bestyrelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf . aktieselskabslovens § 37, 
stk . 1, eller for at erhverve egne aktier, jf . aktieselskabslovens § 48 .

5) Væsentlige aftaler, som selskabet har indgået, og som får virkning, ændres eller udløber, hvis kontrol-
len med selskabet ændres som følge af et gennemført overtagelsestilbud, samt virkningerne heraf . 
Oplysningerne efter 1 . pkt . kan dog undlades, hvis oplysningernes offentliggørelse vil være til alvorlig 
skade for selskabet, medmindre selskabet udtrykkelig er forpligtet til at videregive sådanne oplysnin-
ger i henhold til anden lovgivning . Udeladelse af oplysninger efter 2 . pkt . skal nævnes .

6) Aftaler mellem selskabet og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, 
hvis de fratræder eller afskediges uden gyldig grund eller deres stilling nedlægges som følge af et over-
tagelsestilbud .
Stk. 2 . Selskaber, som er omfattet af stk . 1, kan undlade at give oplysninger efter § 75, stk . 1, og § 104 

i noterne .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a indeholder nogle særlige krav til ledelses-
beretningen i årsrapporten for visse børsnoterede selskaber . Bestemmelsen gennemfører artikel 10 i 
direktivet om overtagelsestilbud, som medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre . Den nye § 107 a 
stiller ikke strengere krav end direktivets artikel 10 .

Artikel 10, stk . 1, opregner en række oplysninger, der skal medtages i ledelsesberetningen for selskaber, 
som har en eller flere aktieklasser med tilknyttede stemmerettigheder optaget til notering eller handel på 
en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØSland .

Ledelsesberetningen er en obligatorisk bestanddel af årsrapporten, jf . årsregnskabslovens § 2, stk . 1, 
nr . 2 . Årsrapporten fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse efter aktieselskabslovens § 69 . 
Den godkendte årsrapport er offentligt tilgængelig efter årsregnskabslovens § 154 . Direktivets artikel 10, 
stk . 2 og 3, er dermed opfyldt .

De fleste af de oplysninger, som efter direktivets artikel 10, stk. 1, skal medtages i ledelsesberetningen for 
de omhandlede børsnoterede selskaber, skal allerede i dag gives i noterne i årsrapporten eller i vedtæg-
terne efter de gældende regler i henholdsvis årsregnskabsloven eller i aktieselskabsloven, eller selska-
berne er forpligtet til at give oplysningerne efter børsretten . Det nye er således først og fremmest, at disse 
oplysninger fremover også skal medtages i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport .

Formålet hermed er, at potentielle investorer derved får adgang til en samlet oversigt i ledelsesberetnin-
gen over relevante forhold i selskabet, som kan have betydning for deres beslutning om at købe aktier i sel-
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skabet, herunder deres eventuelle beslutning om at fremsætte overtagelsestilbud, jf . direktivets artikel 10 
og hertil betragtning 3 og 18 i præamblen til direktivet .

Med hensyn til præsentationen af de pågældende oplysninger i ledelsesberetningen kan oplysningerne fx 
samles i et særligt afsnit i ledelsesberetningen om aktionærforhold, eller de kan eventuelt placeres i et 
bilag, som der henvises til i ledelsesberetningen . I så fald skal det tydeligt fremgå af bilaget, at bilaget er 
en del af ledelsesberetningen og dermed omfattet af den lovpligtige revision .

Som det fremgår af bemærkningerne til de enkelte bestemmelser nedenfor, bliver de pågældende børsno-
terede selskaber kun i begrænset omfang pålagt egentlige nye oplysningskrav med dette lovforslag .

Efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 1, litra a, skal selskaberne fremover 
oplyse om forhold vedrørende selskabets kapitalstruktur samt ejerforhold i ledelsesberetningen . Bestem-
melsen gennemfører direktivets artikel 10, stk . 1, litra a, delvist samt litra c og d .

Efter de gældende bestemmelser skal vedtægterne indeholde oplysning om aktiekapitalens størrelse og 
aktiernes pålydende værdi, jf . aktieselskabslovens § 4, stk . 1, nr . 4 og 5 .

Et børsnoteret selskab skal endvidere, så snart det får kendskab dertil, oplyse offentligheden om ændrin-
ger i strukturen (kapitalejerne og kapitalfordelingen på disse) af de betydelige andele i dets kapital i for-
hold til tidligere offentliggjorte oplysninger herom, jf . skema C, nr . 5, litra b, i bekendtgørelse nr . 331 af 23 . 
april 1996 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs som ændret ved 
bekendtgørelse nr . 124 af 28 . februar 2005 .

Efter den foreslåede nye bestemmelse i § 107 a, stk . 1, nr . 1, litra b, skal de pågældende selskaber give 
oplysning i ledelsesberetningen om andelen af aktier med tilknyttede stemmerettigheder, der ikke er opta-
get til notering eller handel på en fondsbørs m .v . Sådanne oplysninger kræves ikke efter aktieselskabslo-
ven eller årsregnskabsloven i dag .

Den nye bestemmelse i stk . 1, nr . 1, litra c, indebærer, at ledelsesberetningen for de pågældende børsno-
terede selskaber skal indeholde en specifikation af de forskellige aktieklasser m.v. som anført i § 75, stk. 1, 
hvis selskabet har flere aktieklasser. Som en konsekvens af, at disse oplysninger fremover skal gives i ledel-
sesberetningen, foreslås det i § 107 a, stk . 2, at selskabet kan undlade at give disse oplysninger i noterne .

Efter den nye bestemmelse i stk . 1, nr . 1, litra d, skal de pågældende børsnoterede selskaber give oplys-
ning om ejerforhold og stemmeret som anført i § 104, der er foreslået præciseret i forslagets § 3, nr . 3 . 
Efter denne bestemmelse skal selskabet blandt andet give oplysning om den nøjagtige ejer- og stemmean-
del for enhver, der besidder aktier i selskabet, når aktiernes stemmeret udgør mindst 5 pct . af aktiekapi-
talens stemmerettigheder, eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct . af aktiekapitalen . De pågæl-
dende aktionærer har pligt til at give meddelelse herom til selskabet i henhold til aktieselskabslovens 
§ 28 a .

Ved opgørelsen af betydelige ejerandele medregnes ikke alene aktieandele, som den pågældende aktio-
nær selv ejer, men også indirekte aktiebesiddelser, jf . direktivets artikel 10, stk . 1, litra c, og § 1 i bekendt-
gørelse nr . 386 af 5 . maj 2000 om opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i 
selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs eller aktier optaget til handel på en autorise-
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ret markedsplads . Ifølge direktivet skal der således gives oplysning om indirekte kapitalbesiddelser, for 
eksempel på tværs af vertikale strukturer eller krydsejerskab af aktier . Dette forekommer fx, hvor et sel-
skab ejer aktiemajoriteten i et andet selskab (koncernforhold), eller hvor to selskaber ejer aktiemajoriteten 
i hinandens selskaber (krydsejerskab) .

Som en konsekvens af, at oplysningerne i årsregnskabslovens § 104 fremover skal gives i ledelsesberet-
ningen, foreslås det i § 107 a, stk . 2, at selskabet kan undlade at give disse oplysninger i noterne .

Efter den nye bestemmelse i § 107 a, stk . 1, nr . 2, skal selskaberne give oplysninger, som selskabet er 
bekendt med, om særlige rettigheder og begrænsninger m .v . i forbindelse med selskabets aktier . Der er 
ikke krav om, at selskabet skal foretage en aktiv informationsindsamling .

Bestemmelsen gennemfører direktivets artikel 10, stk . 1, litra a, delvist samt litra b, e, f og g . Den reste-
rende del af litra a gennemføres i § 107 a, stk . 1, nr . 1, som omtales ovenfor .

Den nye bestemmelse i § 107 a, stk . 1, nr . 2, litra a, indebærer, at de pågældende børsnoterede selskaber 
skal oplyse i ledelsesberetningen om de rettigheder og forpligtelser, der knytter sig til hver aktieklasse, 
hvis selskabet har flere aktieklasser.

Sådanne oplysninger er allerede offentligt tilgængelige i dag i selskabets vedtægter, jf . aktieselskabslo-
vens § 4, stk . 2, nr . 1, og § 17 . Vedtægterne skal desuden indeholde oplysning om aktionærernes stemme-
ret, jf . aktieselskabslovens § 4, stk . 1, nr . 5 .

Efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 2, litra b, skal selskaberne oplyse om 
samtlige begrænsninger ved overdragelse af aktier . Som eksempler herpå nævner direktivet begrænsning 
af det antal aktier, der må ejes, eller krav om tilladelse fra selskabet eller de øvrige aktionærer .

Oplysning om eventuelle indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er allerede offentligt tilgængelige i 
dag i selskabets vedtægter, jf . aktieselskabslovens § 4, stk . 2, nr . 2 .

Som overordnet princip efter aktieselskabsloven skal aktierne være frit omsættelige . Efter aktieselskabs-
lovens § 19 er det dog muligt at bestemme, at aktionærer eller andre skal have forkøbsret i et begrænset 
tidsrum i tilfælde af aktieoverdragelse . Endvidere er det muligt at vedtage, at der skal gives samtykke til 
aktieoverdragelse, jf . aktieselskabslovens § 20 . De gældende bestemmelser i aktieselskabsloven er ikke til 
hinder for aktionæroverenskomster, der indeholder omsættelighedsbegrænsninger .

Efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 2, litra c, skal selskaberne give oplys-
ning om stemmeretsbegrænsninger i ledelsesberetningen . Som eksempler herpå nævner direktivet pro-
centdele eller et begrænset antal stemmer, frister for udøvelse af stemmeret eller ordninger, hvorved de 
økonomiske beføjelser, der knytter sig til aktierne, i samarbejde med selskabet adskilles fra ejerskabet til 
aktierne . Endvidere skal der oplyses om aktionæraftaler, som er kendt af selskabet, og som kan medføre 
begrænsninger i mulighederne for at overdrage aktier og/eller stemmerettigheder .

De fleste af disse oplysninger er allerede i dag offentligt tilgængelige i selskabets vedtægter. Fremover skal 
sådanne oplysninger også medtages i ledelsesberetningen i det omfang, de er kendt af selskabet .
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I de gældende bestemmelser stilles der dog ikke krav om, at selskabet skal oplyse om ordninger, hvorved 
de økonomiske beføjelser, der knytter sig til aktierne, adskilles fra ejerskabet til aktierne — det vil sige, at 
retten til udbytte adskilles fra stemmeretten . Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis aktier pantsættes 
på en sådan måde, at pantsætteren bevarer stemmeretten, mens panthaveren har retten til at få udbetalt 
udbytte . Fremover skal oplysning herom medtages i ledelsesberetningen, hvis aktiernes stemmeret udgør 
mindst 5 pct . af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller deres pålydende værdi udgør mindst 5 pct . af 
aktiekapitalen .

Efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 3, skal de pågældende børsnoterede 
selskaber fremover oplyse i ledelsesberetningen om regler for udpegning og udskiftning af medlemmer af 
selskabets bestyrelse samt for ændring af selskabets vedtægter . Bestemmelsen gennemfører direktivets 
artikel 10, stk . 1, litra h .

Regler om valg og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer findes i aktieselskabslovens §§ 49 og 50. Regler 
om vedtægtsændring med forskellige former for kvalificeret majoritet findes i aktieselskabslovens §§ 78 
og 79 . Endvidere giver § 78, stk . 3, mulighed for, at der i vedtægterne kan fastsættes yderligere krav til 
vedtægtsændring end lovens krav .

Efter den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 4, skal selskaberne give oplysning i 
ledelsesberetningen om bestyrelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede eller tilbage-
købe aktier . Bestemmelsen gennemfører direktivets artikel 10, stk . 1, litra i .

Efter de gældende regler skal sådanne oplysninger i vid udstrækning gives i dag i selskabets vedtægter, jf . 
fx aktieselskabslovens § 37, stk . 1 .

Den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 5, svarer til artikel 10, stk . 1, litra j, i direk-
tivet om overtagelsestilbud .

Bestemmelsen indebærer, at ledelsesberetningen for selskaberne skal indeholde oplysning om væsentlige 
aftaler, som vil blive påvirket, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et overtagelsestilbud . 
Aktieselskabsloven og årsregnskabsloven indeholder ikke krav om sådanne oplysninger i dag .

Efter årsregnskabslovens § 99, stk . 1, nr . 3, skal ledelsesberetningen indeholde en beskrivelse af virksom-
hedens risikoprofil, idet ledelsesberetningen skal beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekom-
mende risici inden for virksomhedens branche, som virksomheden kan påvirkes af . Her tænkes navnlig på 
finansielle risici — herunder valuta-, renteog kreditrisici — som har væsentlig betydning for virksomhedens 
udvikling, økonomiske aktiviteter og forhold . Efter denne bestemmelse har virksomheden fx pligt til at 
oplyse i ledelsesberetningen, hvis selskabet har en høj grad af afhængighed af nogle få leverandører eller 
nogle få kunder, da dette gør virksomheden særlig sårbar, hvis de pågældende leverandører eller kunder 
falder væk .

Da § 99, stk . 1, nr . 3, imidlertid er en bredt formuleret bestemmelse, som ikke tager sigte på overtagelses-
situationen, foreslås det, at der indsættes en særlig bestemmelse herom i § 107 a, stk . 1, nr . 5, der som 
nævnt svarer til artikel 10, stk . 1, litra j, i direktivet om overtagelsestilbud .
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Pligten til at oplyse om sådanne aftaler i ledelsesberetningen omfatter »væsentlige« aftaler, der vil blive 
påvirket, hvis kontrollen med selskabet ændres som følge af et overtagelsestilbud . Direktivet angiver imid-
lertid ikke nærmere, hvornår sådanne aftaler anses for væsentlige og dermed omfattet af pligten til at 
oplyse herom i ledelsesberetningen . I lovforslaget angives der da heller ikke faste kriterier herfor . Dette 
må bero på en konkret vurdering .

I det følgende nævnes nogle momenter, som tilsammen eller hver for sig kan tale for, at en aftale er omfat-
tet af oplysningspligten:

Hvis det må antages, at en ophævelse eller ændring af aftalen vil få sådanne konsekvenser for selskabets 
fortsatte drift og finansielle stilling, at oplysning om aftalen må formodes at påvirke en eventuel tilbudsgi-
vers beslutning om at fremsætte et overtagelsestilbud, jf . principperne i årsregnskabslovens §§ 11 og 12 .

Hvis det må antages, at en ophævelse eller ændring af aftalen mærkbart vil få betydning for kursdannel-
sen på selskabets aktier, således at selskabet vil få pligt til at offentliggøre oplysninger herom efter værdi-
papirhandelslovens § 27 . Hermed menes oplysninger, som en fornuftig investor må antages at ville benytte 
som en del af grundlaget for sine investeringsbeslutninger, jf . værdipapirhandelslovens § 34, stk . 3, nr . 2 .

Der er ikke tale om en udtømmende opregning .

Selv om hver enkelt aftale isoleret set kan anses for uvæsentlig efter ovennævnte kriterier, er aftalerne 
dog omfattet af pligten til at oplyse herom i ledelsesberetningen, hvis de tilsammen må anses for væsent-
lige, jf . årsregnskabslovens § 13, stk . 1, nr . 3 .

Som eksempel kan nævnes en patentrettighed, som selskabet skal dele med et andet selskab . Det kan da 
være aftalt, at patentretten overgår til det andet selskab i tilfælde af ejerskifte . Hvis oplysning herom må 
anses for væsentlig, skal der gives oplysning herom i ledelsesberetningen . Sådanne oplysninger kan dog 
helt undtagelsesvist undlades i ledelsesberetningen, hvis deres offentliggørelse ville være til alvorlig skade 
for selskabet — dette kan efter omstændighederne være tilfældet ved udvikling af et nyt produkt, som de 
pågældende vil søge at få patent på — medmindre selskabet udtrykkelig er forpligtet til at videregive oplys-
ningerne i henhold til andre krav i lovgivningen, fx i henhold til § 27 i lov om værdipapirhandel m .v . Hvis 
selskabet udnytter muligheden for at undlade sådanne oplysninger, skal dette nævnes .

Forholdet mellem den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 99, stk . 1, nr . 3, som er omtalt oven-
for, og den foreslåede nye bestemmelse i § 107 a, stk . 1, nr . 5, kan illustreres med et eksempel . Hvis hoved-
parten af selskabets omsætning går til en enkelt kunde, skal der gives oplysning herom efter § 99, stk . 1, 
nr . 3 . Hvis denne kunde har betinget sig, at selskabet ikke skifter ejer, skal der tillige gives oplysning herom 
efter § 107 a, stk . 1, nr . 5 .

Direktivet angiver ikke nærmere, i hvilken form sådanne oplysninger skal gives . Der ses derfor ikke at være 
noget til hinder for, at oplysningerne gives samlet i anonymiseret form, fx i en såkaldt lagkagemodel, der 
viser omfanget og konsekvenserne af, at de pågældende aftaler bortfalder eller ændres, hvis selskabet 
skifter ejer som følge af et overtagelsestilbud . Det vil fx være tilstrækkeligt at oplyse, at bortfald af sådanne 
aftaler må antages at medføre en reduktion af selskabets omsætning på 20 %, hvilket vil indebære, at årets 
resultat vil blive påvirket med X kr .



564 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 6, svarer til direktivets artikel 10, stk . 1, 
litra k .

Bestemmelsen indebærer, at ledelsesberetningen skal indeholde oplysning om aftaler mellem selskabet 
og dets ledelse eller medarbejdere, hvorefter disse modtager kompensation, hvis de fratræder eller afske-
diges uden grund, eller deres stilling nedlægges som følge af et overtagelsestilbud .

Som eksempler på aftaler, som er omfattet af pligten til at oplyse herom i ledelsesberetningen, kan næv-
nes særligt favorable fratrædelsesordninger med hensyn til opsigelsesvarsel og godtgørelser i forbindelse 
med selskabets overtagelse, herunder særligt favorable pensionsordninger .

Aktieselskabsloven og årsregnskabsloven indeholder ikke i dag bestemmelser om offentliggørelse af 
sådanne aftaler .

Overtrædelse af den nye § 107 a i årsregnskabsloven kan straffes med bøde, da bestemmelsen er dækket 
af den nuværende formulering af straffebestemmelsen i § 164 . Dette er i overensstemmelse med direkti-
vets artikel 17, som pålægger medlemsstaterne at fastlægge sanktioner i tilfælde af overtrædelser af de 
nationale gennemførelsesbestemmelser til direktivet .

I den nye bestemmelse i § 107 a, stk . 2, foreslås det som nævnt ovenfor, at de pågældende børsnoterede 
selskaber kan undlade at give oplysninger omfattet af lovens § 75, stk . 1, og § 104 i noterne til årsrappor-
ten, da sådanne oplysninger fremover skal fremgå af ledelsesberetningen i årsrapporten .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 107 a, stk . 1, 1 . pkt ., udgår »børsnoteret«, og i stk . 1, 1 . pkt . , og nr . 1, litra b, ændres »optaget til note-
ring eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: 
»optaget til handel på et reguleret marked« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 107 a, stk . 1, er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe beteg-
nelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den sene-
ste modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 107 a, stk . 1, nr . 3, ændres »bestyrelse« til: »øverste ledelsesorgan« .

§ 107 a, stk . 1, nr . 4, affattes således:

»4) Ledelsens beføjelser, især hvad angår muligheden for at udstede aktier, jf . § 155 i selskabsloven, eller 
for at erhverve egne aktier, jf . § 198 i selskabsloven .«
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, nr . 3, indebærer, at det pågældende oplys-
ningskrav gælder for selskabets bestyrelse som hidtil . Endvidere gælder kravet som noget nyt for tilsyns-
organet i det tostrengede ledelsessystem, hvis selskabet har valgt at anvende dette, jf . 2 . pkt . i den fore-
slåede definition af virksomhedens ledelse i bilag 1, A, nr. 5.

De foreslåede ændringer af henvisningerne til aktieselskabsloven i årsregnskabslovens § 107 a, stk . 1, 
nr . 4, er redaktionelle ændringer, som er en konsekvens af, at aktieselskabsloven i det samtidigt fremsatte 
lovforslag foreslås ophævet og erstattet af en ny selskabslov .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 107 a, stk . 1, nr . 1, litra c, ændres »§ 75, stk . 1,« til: »§ 87 a,« .

I § 107 a, stk . 2, ændres »§ 75, stk . 1, og § 104« til: »§§ 87 a og 104« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at de to henvisninger i § 107 a til § 75, stk . 1, ændres til § 87 a .

Der er tale om konsekvensændringer som følge af forslagets § 1, nr . 97 og 112, hvorved den gældende 
bestemmelse i § 75, stk. 1, om virksomhedskapitalen flyttes til § 87 a med de ændringer, som er omtalt i 
bemærkningerne til forslagets § 1, nr . 112 .
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Gældende bestemmelse
§ 107 b . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØSland, 
skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:
1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvis-

ning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af .
2) Angivelse af, hvor den i nr . 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig .
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr . 1 omhandlede kodeks, virksomheden fraviger, og grundene hertil, 

hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen .
4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr . 1 omhandlede kodeks, hvis virksom-

heden har besluttet ikke at anvende kodeksen .
5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at 

anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr . 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt an-
vender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr . 2 og 3 anførte .

6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbin-
delse med regnskabsaflæggelsesprocessen .

7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funk-
tion .
Stk. 2. En virksomhed, som er omfattet af stk . 1, og som alene har andre værdipapirer end aktier op-

taget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de i stk . 1, nr . 1-5 og 7, nævn-
te oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har aktier optaget til handel i en multilateral han-
delsfacilitet i et EU/EØS-land . 1 . pkt . gælder ikke for statslige aktieselskaber .

Stk. 3. Redegørelsen efter stk . 1 skal gives i sammenhæng med de i § 107 a nævnte oplysninger i le-
delsesberetningen, jf . dog stk . 4 .

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesbe-
retningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor rede-
gørelsen er offentliggjort . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, herunder om virksomhe-
dens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse med de oplysninger, 
som offentliggøres på hjemmesiden .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
Efter § 107 a indsættes før overskriften »Særlige regler for statslige aktieselskaber«:

»§ 107 b . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-
land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:
1) Oplysning om, hvorvidt virksomheden er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse, med henvis-

ning til den kodeks, virksomheden i givet fald er omfattet af .
2) Angivelse af, hvor den i nr . 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig .
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr . 1 omhandlede kodeks, virksomheden fraviger, og grundene hertil, 

hvis virksomheden har besluttet at fravige dele af kodeksen .
4) Angivelse af grundene til, at virksomheden ikke anvender den i nr . 1 omhandlede kodeks, hvis virksom-

heden har besluttet ikke at anvende kodeksen .
5) Henvisning til eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som virksomheden har besluttet at 

anvende i tillæg til eller i stedet for den i nr . 1 omhandlede kodeks, eller som virksomheden frivilligt 
anvender, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr . 2 og 3 anførte .
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6) Beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbin-
delse med regnskabsaflæggelsesprocessen .

7) Beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funk-
tion .
Stk. 2 . En virksomhed, som er omfattet af stk . 1, og som alene har andre værdipapirer end aktier opta-

get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de i stk . 1, nr . 1-5 og 7, nævnte 
oplysninger, medmindre den pågældende virksomhed har aktier optaget til handel i en multilateral han-
delsfacilitet i et EU/EØS-land . 1 . pkt . gælder ikke for statslige aktieselskaber .

Stk. 3 . Redegørelsen efter stk . 1 skal gives i sammenhæng med de i § 107 a nævnte oplysninger i ledel-
sesberetningen, jf . dog stk . 4 .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages 
i ledelsesberetningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, 
hvor redegørelsen er offentliggjort . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler herom, her-
under om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors pligter i forbindelse 
med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i årsregnskabsloven indsættes nogle nye oplysningskrav i §§ 107 b og c vedrørende 
redegørelse for virksomhedsledelse .

§ 107 b finder anvendelse på virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land . Herunder hører også statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Statslige aktieselskaber, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-
land, er omfattet af § 107 c .

Den foreslåede bestemmelse i § 107 b regulerer indholdet og placeringen af redegørelsen for virksom-
hedsledelse for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-
land .

Bestemmelsen gennemfører artikel 46 a i 4 . direktiv, som blev indsat ved ændringsdirektiv 2006/46/ EF 
af 14 . juni 2006 .

Den foreslåede bestemmelse i stk . 1 opregner, hvilke oplysninger redegørelsen for virksomhedsledelse 
skal indeholde . Bestemmelsen gennemfører artikel 46 a, stk . 1, litra a, b, c og f, og stiller ikke strengere 
krav end nødvendigt efter direktivet .

Artikel 46 a, stk . 1, litra d vedrører oplysningskrav, som blev indført i forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet om overtagelsestilbud . Disse oplysningskrav er dækket af den gældende § 107 a i loven .

Artikel 46 a, stk . 1, litra e vedrører oplysning om generalforsamlingens funktion og aktionærrettigheder . 
Disse oplysningskrav er dækket af oplysningerne i selskabets vedtægter i overensstemmelse med aktiesel-
skabsloven og årsregnskabslovens § 107 a .
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Redegørelsen efter § 107 b, stk . 1, skal indeholde oplysning om kodeks for virksomhedsledelse (nr . 1-5), 
hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsesprocessen (nr. 6) og sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer m.v. (nr. 7).

Efter artikel 46 a, stk . 3, kan medlemsstaterne undtage virksomheder, som alene har andre værdipapirer 
end aktier optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, fra at give oplysninger om kodeks 
for virksomhedsledelse og ledelsessammensætning . Virksomheder, som eksempelvis alene har obligatio-
ner optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan således nøjes med at give oplysninger 
om hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsesprocessen. Det foreslås i stk. 2, at denne mulighed udnyttes i lovforslaget.

Efter stk . 1, nr . 1-4, skal der oplyses om den kodeks for virksomhedsledelse, virksomheden måtte være 
omfattet af, ud fra et »følg eller forklar«-princip . Lovforslaget indeholder alene en pligt til at offentliggøre 
de omhandlede oplysninger .

Efter det foreslåede nr . 1 skal virksomheden oplyse, om virksomheden er omfattet af en kodeks for virk-
somhedsledelse . Oplysningen skal gives, uanset om anvendelsen af den pågældende kodeks følger af et 
lovkrav i det EU/EØS-land (eksempelvis Frankrig), hvor virksomhedens værdipapirer er optaget til handel, 
eller om anvendelsen af kodeksen følger af det regelsæt, der måtte være fastsat af den pågældende mar-
kedsplads (eksempelvis Københavns Fondsbørs A/S) .

En virksomhed, der har aktier optaget til handel på Københavns Fondsbørs A/S, er omfattet af Fondsbør-
sens anbefalinger for god selskabsledelse 2005, idet virksomheden skal forholde sig til disse anbefalinger 
i henhold til Fondsbørsens oplysningsforpligtelser vedrørende god selskabsledelse . Efter det foreslåede 
nr . 1 skal virksomheden således oplyse, at den er omfattet af Fondsbørsens anbefalinger .

Nogle regulerede markeder stiller ikke krav om, at virksomheden skal forholde sig til en bestemt kodeks 
for virksomhedsledelse . Det gælder eksempelvis Dansk Autoriseret Markedsplads A/S . I sådanne tilfælde 
skal virksomheden blot oplyse, at den ikke er omfattet af nogen kodeks for virksomhedsledelse . Vælger 
virksomheden frivilligt at anvende en kodeks for virksomhedsledelse, finder nr. 5 anvendelse.

Hvis virksomheden følger den pågældende kodeks, er det tilstrækkeligt efter stk . 1, nr . 1 og 2, at virksom-
heden henviser til kodeksen med angivelse af, hvor teksten i kodeksen er offentlig tilgængelig . Efter lov-
forslaget er det således ikke nødvendigt, at virksomheden redegør for indholdet af kodeksen .

Følger virksomheden ikke alle anbefalingerne i den kodeks, virksomheden er omfattet af, skal virksomhe-
den oplyse, hvilke anbefalinger virksomheden har fravalgt eller fraveget, med angivelse af en begrundelse 
herfor, jf . nr . 3 . Dette gælder også, hvis kodeksen fravælges i sin helhed, jf . nr . 4 .

Direktivet fastsætter ikke nærmere krav til indholdet af begrundelsen . Lovforslaget angiver da heller ikke 
nærmere krav til indholdet af begrundelsen, da det må forventes, at der inden for en kort årrække udvik-
les en »best practice« på dette område på de markeder, hvor virksomhedernes værdipapirer er optaget til 
handel .

Københavns Fondsbørs A/S kræver i dag, at virksomheden forholder sig til anbefalinger for god selskabs-
ledelse 2005, jf . Regler for udstedere, Del II Aktier, kapitel 5 . Efter § 36 i dette regelsæt skal danske sel-
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skaber i deres årsrapport give en redegørelse for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne for god sel-
skabsledelse . Selskaberne skal anvende »følg eller forklar«-princippet ved udarbejdelsen af redegørelsen .

Af kommentaren hertil fremgår det bl .a ., at »følg eller forklar«-princippet indebærer, at selskaberne enten 
skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, 
ikke følges . Endvidere fremgår det af kommentaren, hvordan oplysningerne kan gives, herunder at visse 
oplysninger, som indgår i redegørelsen, kan gives på selskabets hjemmeside .

De principper for afgivelse af oplysninger om kodeks for virksomhedsledelse, der er indeholdt i den nævnte 
§ 36 og kommentaren hertil, ligger inden for lovforslagets rammer og kan derfor fortsat anvendes . For 
virksomheder, som har aktier optaget til handel på Københavns Fondsbørs A/S, indebærer lovforslaget 
derfor ikke yderligere oplysningskrav vedrørende oplysning om kodeks for virksomhedsledelse . Dette er 
dog ikke til hinder for, at virksomhederne kan vælge at give yderligere oplysninger .

Er en virksomhed omfattet af flere kodekser som følge af, at virksomhedens værdipapirer er optaget til 
handel på flere regulerede markeder inden for EU/EØS, skal oplysningerne efter nr. 1-4 gives for hver 
kodeks, virksomheden er omfattet af .

Efter nr . 5 skal virksomheden endvidere oplyse om eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, 
som virksomheden har besluttet at anvende i tillæg til eller i stedet for den kodeks, virksomheden er omfat-
tet af i henhold til det regelsæt, der gælder for det pågældende regulerede marked inden for EU/ EØS .

Det samme er som tidligere nævnt tilfældet, hvis en virksomhed, som ikke er omfattet af nogen kodeks for 
virksomhedsledelse efter nr . 1, frivilligt vælger at anvende en kodeks for virksomhedsledelse .

I de tilfælde, der er omfattet af nr . 5, skal der gives de samme oplysninger som efter nr . 1-3 . Det vil sige, at 
oplysningerne skal indeholde en henvisning til den pågældende kodeks med angivelse af, hvor kodeksen 
er offentligt tilgængelig, og det skal oplyses, hvis dele af kodeksen fraviges, med angivelse af grundene 
hertil .

Foruden de i nr . 1-5 nævnte oplysninger vedrørende kodeks for virksomhedsledelse skal redegørelsen for 
virksomhedsledelse indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, jf. nr. 6.

Bestemmelsen i nr . 6 gennemfører 4 . direktivs artikel 46 a, stk . 1, litra c . Formålet med bestemmelsen er 
at give regnskabsbrugerne centrale oplysninger om hovedelementerne i eventuelle eksisterende risikosty-
ringssystemer og interne kontrolforanstaltninger i relation til regnskabsaflæggelsesprocessen.

Efter nr . 6 skal virksomheden give oplysninger om hovedelementerne i virksomhedens risikostyringssyste-
mer og interne kontroller, som relaterer sig til processen i forbindelse med virksomhedens regnskabsaf-
læggelse . Virksomheden har således ikke pligt til at give oplysninger om de risikostyringssystemer og 
interne kontroller, som ikke relaterer sig til regnskabsaflæggelsesprocessen.

Direktivet fastsætter ikke nærmere krav til indholdet af oplysningerne . I tilknytning til Kommissionens 
fremsættelse af forslaget til direktivet har Kommissionen dog udtalt, at beskrivelsen bør indeholde oplys-
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ning om, hvilke risikostyringssystemer og interne kontroller virksomheden anvender, og hvordan de fun-
gerer .

Lovforslaget angiver de overordnede krav til beskrivelsen . Det skønnes således ikke hensigtsmæssigt at 
fastsætte detaljerede krav herom, da det inden for en kort årrække må forventes, at der dannes en »best 
practice« herfor på de markeder, hvor virksomhedernes værdipapirer er optaget til handel .

Beskrivelsen skal afspejle de aktuelle forhold og skal derfor være tilpasset den enkelte virksomheds karak-
teristika (f .eks . størrelse, kompleksitet og struktur) . Beskrivelsen bør omfatte:
• procedurer eller systemer, som virksomheden har indført i forbindelse med risikostyringen, herunder 

hvorledes ledelsen løbende identificerer og styrer risici for væsentlige fejl i regnskabsaflæggelsen, og
• interne kontrolsystemer, som er indført i virksomheden til sikring af, at væsentlige fejl i regnskabsaf-

læggelsen bliver imødegået, opdaget og korrigeret .

Virksomhedens ledelse har ansvar for, at oplysningerne opfylder de generelle kvalitetskrav i § 12 og 
grundlæggende forudsætninger i § 13, herunder bl .a . kravet om, at oplysningerne skal være relevante og 
pålidelige . Virksomhedens ledelse bør derfor sikre, at der foreligger den fornødne dokumentation for 
oplysningerne, f .eks . i form af ledelsesgodkendte politikker og procedurer på væsentlige områder i rela-
tion til risikostyring og interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen.

Københavns Fondsbørs A/S’ anbefalinger for god selskabsledelse indeholder et afsnit VII om risikostyring, 
herunder identifikation af risici, plan for risikostyring og åbenhed om risikostyring. Endvidere indeholder 
afsnit VIII en anbefaling vedrørende interne kontrolsystemer, herunder årlig gennemgang og overvågning 
samt retningslinier herfor . Det vurderes imidlertid, at den nuværende udformning af disse anbefalinger 
ikke fuldt ud dækker oplysningskravene i direktivet og dette lovforslag med hensyn til oplysning om hove-
delementerne i virksomhedens risikostyringssystemer og interne kontroller, som relaterer sig til proces-
sen i forbindelse med virksomhedens regnskabsaflæggelse.

Endvidere skal redegørelsen efter nr . 7 indeholde en beskrivelse af sammensætningen af virksomhedens 
ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion .

Virksomheden skal således beskrive, hvorledes ledelsen er sammensat, og ledelsesmedlemmernes funk-
tion . Virksomheden kan f .eks . foretage en opdeling af ledelsen i henholdsvis direktion og bestyrelse med 
angivelse af det enkelte ledelsesmedlems ansvarsområder i virksomheden . Har virksomhedens bestyrelse 
f .eks . nedsat et revisionsudvalg eller andre bestyrelsesudvalg, skal virksomheden beskrive sammensæt-
ningen af dets medlemmer og deres funktion .

Det foreslås i stk . 2, 1 . pkt ., at udnytte muligheden i artikel 46 a, stk . 3, for at undtage virksomheder, som 
alene har andre værdipapirer end aktier — eksempelvis obligationer — optaget til handel på et reguleret 
marked i et EU/EØS-land, fra at give de i nr . 1-5 og 7 omhandlede oplysninger om virksomhedsledelse . 
Efter direktivet og lovforslaget er det dog en betingelse, at den pågældende virksomhed hverken har aktier 
optaget til handel på et reguleret marked (eksempelvis Københavns Fondsbørs A/S) eller optaget til han-
del i en multilateral handelsfacilitet (eksempelvis First North), jf . artikel 46 a, stk . 3, stk . 3, jf . artikel 4, 
stk . 1, nr . 15, i direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet), i et EU/EØS-land .
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En virksomhed, som eksempelvis alene har obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land, kan således nøjes med at give oplysninger om interne kontrol- og risikostyringssystemer, jf . 
nr . 6 .

Undtagelsen i stk . 2, 1 . pkt ., kan dog ikke anvendes af statslige aktieselskaber, jf . 2 . pkt .

Den foreslåede bestemmelse i stk . 3 angiver, at redegørelsen for virksomhedsledelse skal placeres i ledel-
sesberetningen i sammenhæng med oplysningerne efter den gældende § 107 a, jf . dog bemærkningerne 
til stk . 4 nedenfor .

Efter direktivets artikel 46 a, stk . 1, skal oplysningerne anføres i et særligt afsnit i årsberetningen (i års-
regnskabsloven betegnet som ledelsesberetningen) . Efter stk . 2 i den nævnte artikel kan medlemsstaterne 
dog tillade, at oplysningerne i stedet anføres i en særskilt beretning, som offentliggøres sammen med års-
beretningen i overensstemmelse med artikel 47, eller ved hjælp af en henvisning i årsberetningen, hvis et 
sådant dokument er offentligt tilgængeligt på virksomhedens hjemmeside .

Efter årsregnskabsloven indgår ledelsesberetningen som en del af årsrapporten, der offentliggøres sam-
let . Det foreslås at udnytte direktivets valgmuligheder således, at oplysningerne efter § 107 b skal gives i 
ledelsesberetningen eller eventuelt i et bilag hertil, ligesom det i dag er tilfældet med oplysningerne efter 
§ 107 a .

Hvis oplysningerne placeres i et bilag, skal der være en henvisning hertil i ledelsesberetningen, og det skal 
tydeligt fremgå af bilaget, at bilaget udgør en del af ledelsesberetningen, jf . § 2, stk . 2, nr . 2, i årsregn-
skabsloven .

I stk . 4 indsættes der hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan udstede en bekendtgørelse, hvor-
efter virksomheden kan nøjes med i ledelsesberetningen at medtage en henvisning til virksomhedens 
hjemmeside, hvor redegørelsen for virksomhedsledelse er offentligt tilgængelig .

Det er dermed op til den enkelte virksomhed at afgøre, hvilken af valgmulighederne for placering af rede-
gørelsen for virksomhedsledelse, der ønskes anvendt . Det vil desuden fremgå, at hvis virksomheden væl-
ger at give redegørelsen for virksomhedsledelse via en henvisning til virksomhedens hjemmeside, er det 
ledelsens ansvar at sørge for, at de lovpligtige oplysninger i § 107 b, stk . 1, også fremgår af virksomhe-
dens hjemmeside .

Redegørelsen for virksomhedsledelse skal være tilgængelig på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor årsrap-
porten udsendes til aktionærerne m .v .

I bekendtgørelsen vil der endvidere blive fastsat regler om virksomhedens ajourføring af redegørelsen for 
virksomhedsledelse på hjemmesiden . Virksomheden bør efterfølgende ændre i oplysningerne, hvis det af 
hensyn til aktualiteten er nødvendigt, som følge af større ændringer i oplysningerne . Virksomheden bør 
dog samtidig af hensyn til regnskabsbrugerne begrænse antallet af ændringer, hvis der kun er tale om min-
dre detaljer .

Uanset om ledelsen vælger at medtage de i § 107 b nævnte oplysninger i ledelsesberetningen, i et bilag til 
ledelsesberetningen eller på hjemmesiden, er det ledelsens ansvar, at virksomheden giver de krævede 
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oplysninger om virksomhedsledelse. Ledelsens ansvar for, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse 
med lovgivningen, jf . lovens §§ 8 til 10, omfatter således også de oplysninger efter forslagets § 107 b, som 
virksomheden vælger at give på hjemmesiden efter regler, der udstedes i medfør af forslagets § 107 b, 
stk . 4 .

Hvad angår revisors rolle i forbindelse med oplysninger efter den foreslåede nye bestemmelse i § 107 b, 
bemærkes, at hvis oplysningerne er medtaget i ledelsesberetningen eller i et bilag hertil, jf . bemærknin-
gerne til stk . 3 ovenfor, skal revisor afgive udtalelse i overensstemmelse med den nye bestemmelse i års-
regnskabslovens § 135, stk . 5 . Der henvises til bemærkningerne hertil .

Indeholder ledelsesberetningen derimod blot en henvisning til hjemmesiden i henhold til regler, der udste-
des i henhold til stk . 4 som omtalt ovenfor, vil det i bekendtgørelsen blive fastsat, at revisor alene skal kon-
trollere, at redegørelsen vedrørende kodeks for virksomhedsledelse efter forslagets § 107 b, stk . 1, nr . 
1-5, er udarbejdet og offentlig tilgængelig på virksomhedens hjemmeside, jf . 4 . direktivs artikel 46 a, 
stk . 2, 4 . pkt .

Det vil endvidere blive fastsat i bekendtgørelsen, at revisor skal afgive udtalelse, jf . den nye bestemmelse 
i § 135, stk . 5, nævnte oplysninger om kontrol- og risikostyringssystemer og ledelsens sammensætning 
mv ., som gives på hjemmesiden via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, jf . 4 . direktivs artikel 46 a, 
stk . 2, 3 . pkt .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 573 

Gældende bestemmelse
§ 107 c . Statslige aktieselskaber skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter føl-
gende:
1) Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, eller i benægtende fald 

hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse .
2) Angivelse af, hvor den i nr . 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig .
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr . 1 omhandlede kodeks, selskabet fraviger, og angivelse af grunde-

ne hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen .
4) Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at anven-

de i tillæg til den i nr . 1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr . 2 og 3 an-
førte .
Stk. 2. § 107 b, stk . 1, nr . 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse for statslige aktieselskaber . Endvidere 

finder § 107 b, stk . 4, anvendelse på disse selskaber .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
Efter § 107 b indsættes:

»§ 107 c . Statslige aktieselskaber, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i 
et EU/EØS-land, skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:
1) Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, eller i benægtende fald 

hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse .
2) Angivelse af, hvor den i nr . 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig .
3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr . 1 omhandlede kodeks, selskabet fraviger, og angivelse af grunde-

ne hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen .
4) Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at anven-

de i tillæg til den i nr . 1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr . 2 og 3 
anførte .
Stk. 2 . § 107 b, stk . 1, nr . 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse for statslige aktieselskaber, som ikke 

har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land . Endvidere finder § 107 b, 
stk . 4, anvendelse på disse selskaber .

Stk. 3 . Er det statslige aktieselskab et datterselskab, som ikke har værdipapirer optaget til handel på 
et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan selskabet undlade at give de i stk . 1 og stk . 2, 1 . pkt ., anførte 
oplysninger .«

Lovbemærkninger
Statslige aktieselskaber, som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-
land, er omfattet af § 107 c .

Statslige aktieselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
er omfattet af den foreslåede nye § 107 b .

Som anført i afsnit 3 .2 .1 .4 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at kravet om redegørelse for 
virksomhedsledelse ligeledes skal gælde for statslige aktieselskaber, som ikke har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf . § 107 c .
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For disse selskaber skal redegørelsen indeholde de oplysninger om kodeks for virksomhedsledelse, som 
fremgår af § 107 c, stk . 1, og § 107 b, stk . 1, nr . 6 og 7 .

Efter stk . 1, nr . 1, skal selskabet oplyse, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, 
eller i benægtende fald hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse . Hvis der anven-
des en kodeks, skal selskabet oplyse, hvilken kodeks selskabet anvender, og hvor den pågældende kodeks 
er offentligt tilgængelig, jf . nr . 2 . Selskabet skal endvidere oplyse om eventuelle fravigelser fra kodeksen 
med angivelse af grundene hertil, jf . nr . 3 . Anvender selskabet andre kodekser for virksomhedsledelse i til-
læg hertil, jf . nr . 4, skal dette tillige oplyses med angivelse af tilsvarende oplysninger som i nr . 2 og 3 .

Desuden skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen og en beskrivelse af sammen-
sætningen af selskabets ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funktion, jf . henvisningen i stk . 2 til 
§ 107 b, stk . 1, nr . 6 og 7 .

Redegørelsen skal placeres i ledelsesberetningen, eller den kan offentliggøres på selskabets hjemmeside 
efter regler, som udstedes i medfør af § 107 b, stk . 4, jf . henvisningen hertil i § 107 c, stk . 2 .

For så vidt angår datterselskaber af statslige aktieselskaber, bemærkes, at det følger af definitionen på et 
statsligt aktieselskab i aktieselskabslovens § 2 a og årsregnskabslovens bilag 1, A, nr . 5 (som med den fore-
slåede ændring i § 1, nr . 67, bliver nr . 4), at også selskabets eventuelle datterselskaber bliver anset for at 
være statslige aktieselskaber . I stk . 3 foreslås det, at et sådant datterselskab, som ikke har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give den omhandlede redegø-
relse for virksomhedsledelse . Redegørelsen skal herefter alene gives i det øverste moderselskabs ledelses-
beretning .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 107 c, stk . 1, udgår », som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-
land,« .

I § 107 c, stk . 2, 1 . pkt ., udgår », som ikke har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU/EØS-land« .

§ 107 c, stk . 3, ophæves .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens § 107 c, stk . 1 og 2, er redaktionelle ændringer, som er en 
konsekvens af den foreslåede nye bestemmelse i § 102, stk . 2 .

Det foreslås, at årsregnskabslovens § 107 c, stk . 3 ophæves som en konsekvens af den foreslåede nye § 7 
a, der fritager aktieselskaber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber, for at følge reglerne for 
statslige aktieselskaber .
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Gældende bestemmelse
§ 107 d . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspolitik, når 
virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af føl-
gende størrelser: 
a) En balancesum på 156 mio . kr . 
b) En nettoomsætning på 313 mio . kr . 
c) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 . 

Stk. 2. En virksomhed omfattet af stk . 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, kan undlade at give de i stk . 4 og 5 nævnte oplysninger, med-
mindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i 
et EU-/EØS-land . 

Stk. 3. Et statsligt aktieselskab skal uanset størrelsesgrænserne i stk . 1 supplere ledelsesberetningen 
med en redegørelse om mangfoldighed . 

Stk. 4. Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anven-
des i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f .eks . alder, køn, el-
ler uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund . Redegørelsen skal indeholde oplysning om 
1) målene for mangfoldighedspolitikken, 
2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og 
3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden . 

Stk. 5. Har en virksomhed omfattet af stk . 1 eller 3 ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesbe-
retningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor .

Stk. 6. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledelsesberet-
ningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørel-
sen er offentliggjort, og om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors plig-
ter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
Efter § 107 c indsættes før overskriften før § 108:

»§ 107 d . En virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-
land, skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspolitik, når 
virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider mindst to af føl-
gende størrelser:
a) en balancesum på 156 mio . kr .,
b) en nettoomsætning på 313 mio . kr .,
c) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 .

Stk. 2 . En virksomhed omfattet af stk . 1, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, kan undlade at give de i stk . 4 og 5 nævnte oplysninger, med-
mindre den pågældende virksomhed tillige har aktier optaget til handel i en multilateral handelsfacilitet i 
et EU/EØS-land .

Stk. 3 . Et statsligt aktieselskab skal uanset størrelsesgrænserne i stk . 1 supplere ledelsesberetningen 
med en redegørelse om mangfoldighed .

Stk. 4 . Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anven-
des i forbindelse med sammensætningen af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f .eks . alder, køn, eller 
uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund . Redegørelsen skal indeholde oplysning om
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1) målene for mangfoldighedspolitikken,
2) hvordan mangfoldighedspolitikken er blevet gennemført, og
3) resultaterne af mangfoldighedspolitikken i rapporteringsperioden .

Stk. 5 . Har en virksomhed omfattet af stk . 1 eller 3 ikke en politik for mangfoldighed, skal ledelsesbe-
retningen indeholde en redegørelse med forklaring af baggrunden herfor .

Stk. 6 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at redegørelsen ikke skal medtages i ledelsesberet-
ningen, hvis ledelsesberetningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørel-
sen er offentliggjort, samt om virksomhedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og revisors 
pligter i forbindelse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede § 107 d implementerer artikel 20, stk . 1, litra g, i regnskabsdirektivet, for så vidt angår 
offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksom-
heder og koncerner . Artikel 20, stk . 1, litra g, blev indføjet i regnskabsdirektivet ved artikel 1, stk . 2, i Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/95/EU af 22 . oktober 2014 om ændring af direktiv 2013/34/EU 
for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse 
store virksomheder og koncerner (ændringsdirektivet) .

I præamblen til ændringsdirektivet fremgår følgende af betragtning nr . 18, om baggrunden for bestemmel-
sen: »Forskellige kompetencer og synspunkter blandt medlemmerne af virksomheders administrations-, 
ledelses- og tilsynsorganer fremmer en sund forståelse af den berørte virksomheds forretningsmæssige 
organisation og forretningsanliggender . Det gør det muligt for medlemmerne af disse organer konstruk-
tivt at udfordre ledelsens beslutninger og at forblive åbne for nye idéer, idet ensartede synspunkter blandt 
medlemmerne, den såkaldte gruppetankegang, undgås . Dermed gøres tilsynet med ledelsen mere effek-
tivt, og det bidrager til en vellykket ledelse af virksomheden . Derfor er det vigtigt at øge gennemsigtighe-
den for så vidt angår de mangfoldighedspolitikker, der anvendes . Markedet vil således blive gjort bekendt 
med virksomhedens ledelsespraksis og dermed lægge et indirekte pres på virksomhederne for at få mere 
mangfoldigt sammensatte bestyrelser .«

Formålet med bestemmelsen er - med fokus på mangfoldighed i ledelsens sammensætning - at sikre, at der 
i ledelsen er en tilstrækkelig mangfoldighed af synspunkter og ekspertise, som er nødvendige for både en 
god daglig drift og for at udvikle og gennemføre virksomhedens langsigtede strategier . Med den foreslå-
ede bestemmelse får store virksomheder, der har værdipapirer noteret på et reguleret marked, og stats-
lige aktieselskaber pligt til enten at redegøre for deres politikker for mangfoldighed eller redegøre, hvor-
for de ikke anvender en sådan politik, jf . »følg-eller-forklar princippet .« Redegørelsen skal omfatte en 
beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes i forbindelse med sammensætningen 
af virksomhedens ledelse, for så vidt angår f .eks . alder, køn eller uddannelses- eller erhvervsmæssig bag-
grund. Ved ledelsen forstås direktion, bestyrelse eller tilsynsorgan, jf. definitionerne i årsregnskabslovens 
Bilag 1, A, nr . 6 .

Kommissionen offentliggjorde  i 2017 sin vejledning for  ikke-finansiel rapportering, hvori  formålet med 
artikel 20, stk . 1, litra g, ligeledes er præciseret, og hvoraf Kommissionens forventninger til rapporterin-
gens indhold fremgår . I vejledningen tydeliggøres formålet med bestemmelsen, og det fremgår, at der ved 
mangfoldighed eksempelvis skal forstås alder, køn, uddannelsesmæssig og erhvervsmæssig baggrund .
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Det har hidtil været vurderingen, at regnskabsdirektivets artikel 20, stk . 1, litra g, var implementeret i års-
regnskabsloven . I forbindelse med det lovforberedende arbejde er der foretaget en fornyet vurdering 
heraf. På baggrund af Kommissionens offentliggørelse af vejledningen til det førnævnte direktiv for ikke-fi-
nansielle oplysninger og en gennemgang af udvalgte medlemslandes implementering af artiklen vurderes 
det, at artikel 20, stk . 1, litra g, ikke er fuldt ud implementeret . Det foreslås, at direktivbestemmelsen 
implementeres i en ny bestemmelse i lovens § 107 d, hvorved den vil fremgå i sammenhæng med lovens 
øvrige bestemmelser om virksomhedsledelse (Corporate Governance) i §§ 107-108 . Indholdsmæssigt er 
der tale om en direktivnær implementering med tilpasninger af sproglig karakter .

Det foreslåede stk . 1 afgrænser sammen med det foreslåede stk . 2 og 3 bestemmelsens anvendelsesom-
råde. Ifølge stk. 1 finder § 107 d anvendelse på virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på 
et reguleret marked i et EU/EØS-land, når disse virksomheder overskrider nogle nærmere fastsatte stør-
relsesgrænser . De anførte størrelsesgrænser svarer til størrelsesgrænserne for store virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse C, jf . lovens § 7, stk . 2, nr . 2, og 3 . Ifølge det foreslåede stk . 1 skal disse virk-
somheder supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for mangfoldighed .

Ifølge det foreslåede stk . 2 kan en virksomhed, som alene har andre værdipapirer end aktier optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller i en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØS-land, som 
udgangspunkt undlade at give de i stk . 4 og 5 krævede oplysninger . Herved udnyttes muligheden i regn-
skabsdirektivets artikel 20, stk . 4, til at undtage de virksomheder, som alene har gældsinstrumenter som 
f .eks . obligationer optaget til handel . Det følger dog endvidere af stk . 2, at en virksomhed, der har f .eks . 
obligationer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, men som tillige har aktier optaget 
til handel i en multilateral handelsfacilitet i et EU/EØS-land, ikke kan anvende undtagelsen . Sådanne virk-
somheder er således omfattet af hovedreglen i stk . 1 og dermed af kravene i stk . 4 og 5 .

Ifølge det foreslåede stk . 3 skal statslige aktieselskaber uanset størrelsesgrænserne i stk . 1 supplere ledel-
sesberetningen med en redegørelse for mangfoldighed .

Det foreslåede stk . 4 fastslår, at redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldig-
hedspolitikker, som gælder for virksomhedens ledelse . Bestemmelsen skal forstås i overensstemmelse 
med artikel 20, stk. 1, litra g, der - uden at indeholde specifikke regler for mangfoldighedspolitikken - opli-
ster en række relevante kriterier, som redegørelsen bør afspejle . Direktivet nævner alder, køn, uddannel-
sesmæssig og erhvervsmæssig baggrund . I Kommissionens vejledning er det derudover præciseret, at det 
på baggrund af virksomhedens geografiske placering og branche kan være relevant også at inddrage yder-
ligere aspekter, f.eks. geografisk herkomst, international erfaring, ekspertise inden for relevante bære-
dygtighedsspørgsmål, medarbejderrepræsentation eller andre aspekter, f .eks . socioøkonomisk baggrund . 
Det præciseres i vejledningen, at virksomhederne skal angive, hvordan der ved f .eks . udvælgelse, udnæv-
nelse og evaluering tages hensyn til målsætningerne i mangfoldighedsprincippet .

Det foreslåede stk . 4, nr . 1, fastslår, at virksomhedens redegørelse for mangfoldighedspolitikker skal inde-
holde specifikke målbare mål for relevante mangfoldighedsaspekter. Det skal således være muligt at følge 
op på, om målene nås . Der er dog ikke krav om, at der nødvendigvis skal fastsættes konkrete måltal .

De foreslåede stk . 4, nr . 2 og 3, fastslår, at virksomheden skal angive, hvordan den tager hensyn til mål-
sætningerne i mangfoldighedspolitikken . Endvidere skal redegørelsen indeholde status for gennemførel-
sen og resultaterne af de forskellige aspekter af politikken . Der skal således rapporteres om, hvordan den 
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i nr . 1 beskrevne politik opfyldes . Udgangspunktet vil være, at en virksomhed skal rapportere om resulta-
terne af den politik, som er meldt ud i tidligere år . Hvis en virksomhed ændrer politik i et år, skal der oply-
ses om resultaterne af den politik, som var meldt ud i tidligere år, samt oplysninger om betydningen af den 
ændrede politik, jf . § 13, stk . 2, dvs . lovens grundlæggende krav om, at årsrapporten udarbejdes efter et 
princip om kontinuitet .

Redegørelsen skal omfatte en beskrivelse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes ved 
sammensætningen af virksomhedens ledelse. I regnskabsdirektivet defineres virksomhedens ledelse som 
administrations-, ledelses- og tilsynsorganer . Det vil i praksis sige, at redegørelsen skal omfatte en beskri-
velse af virksomhedens mangfoldighedspolitik, der anvendes ved sammensætningen af bestyrelsen og 
direktionen . For de virksomheder, som har et tilsynsråd, skal redegørelsen tillige omfatte en beskrivelse af 
mangfoldighedspolitikken, der anvendes ved sammensætningen heraf .

I det omfang virksomhedens redegørelse efter lovens § 99 b opfylder kravene til redegørelse for mangfol-
dighed efter § 107 d, kan virksomheden henvise til redegørelsen for det underrepræsenterede køn, jf . 
§ 99 b . En virksomhed kan endvidere give en samlet redegørelse efter §§ 99 b og 107 d, så længe kravene 
i begge bestemmelser efterleves . De opsatte mål for mangfoldighedspolitikken og målene, som fremgår af 
redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, jf . § 99 b, må ikke være modstridende . 
Målene skal kunne indfries samtidig og være konsistente .

Det foreslåede stk . 5 fastslår, at en virksomhed omfattet af stk . 1 eller 3, der ikke har en politik for mang-
foldighed, skal give en forklaring om baggrunden herfor i redegørelsen . Af betragtning nr . 19 i præamblen 
til ændringsdirektivet fremgår: »Kravet om at offentliggøre mangfoldighedspolitikker for administrations-, 
ledelses- og tilsynsorganerne for så vidt angår f .eks . alder, køn eller uddannelsesmæssig og erhvervsmæs-
sig baggrund bør kun finde anvendelse på visse store virksomheder. Offentliggørelse af mangfoldigheds-
politikken bør være en del af redegørelsen for virksomhedsledelse i henhold til artikel 20 i direktiv 2013/34/
EU . Hvis der ikke anvendes nogen mangfoldighedspolitik, bør der ikke være nogen forpligtelse til at iværk-
sætte en sådan, men redegørelsen for virksomhedsledelsen bør indeholde en klar begrundelse for, hvor-
for det forholder sig således« .

Der er således ikke med § 107 d krav om, at en virksomhed omfattet af bestemmelsens anvendelsesom-
råde skal udarbejde en mangfoldighedspolitik . Finder virksomhedens ledelse det f .eks . ikke relevant at 
udarbejde politikker for mangfoldighed, vil virksomheden ifølge det foreslåede stk . 5 være forpligtet til at 
oplyse om og begrunde fravalget .

Efter det foreslåede stk . 6 får Erhvervsstyrelsen hjemmel til at udstede en bekendtgørelse, hvorefter virk-
somheden kan nøjes med i ledelsesberetningen at medtage en henvisning til virksomhedens hjemmeside, 
hvor redegørelsen for mangfoldighed er offentligt tilgængelig .

Dette er den samme model, som anvendes for oplysninger efter blandt andet § 107 b, stk . 4, og som er 
udnyttet i bekendtgørelse nr . 558 af 1 . juni 2016 om offentliggørelse af en række redegørelser efter års-
regnskabsloven . Det påtænkes, at denne bekendtgørelse ændres til også at omfatte indeværende foreslå-
ede bestemmelse .

Det vil være op til den enkelte virksomhed at afgøre, om redegørelsen medtages i ledelsesberetningen i 
årsrapporten eller offentliggøres på virksomhedens hjemmeside .
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Der vil i bekendtgørelsen bl .a . blive stillet krav om, at hvis redegørelsen offentliggøres på virksomhedens 
hjemmeside, skal dette ske senest samtidig med, at årsrapporten bliver tilgængelig for kapitalejerne . 
Redegørelsen på hjemmesiden skal være tilgængelig i mindst 5 år i den oprindelige udgave . For børsnote-
rede virksomheder skal redegørelsen være offentlig tilgængelig i mindst 10 år, i overensstemmelse med 
lov om kapitalmarkeder § 26, stk . 3 . Er redegørelsen placeret på virksomhedens hjemmeside, skal revisor 
således bl .a . påse, at ledelsesberetningen indeholder oplysning herom med angivelse af den URL-adresse, 
der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, eller til den side, hvor links til samtlige offentlig-
gjorte redegørelser er tilgængelige . Hvis redegørelsen offentliggøres på hjemmesiden, skal virksomhe-
dens revisor påse, at den er offentliggjort og indeholder de lovkrævede oplysninger .

Hvis virksomheden udarbejder en ny politik for mangfoldighed, kan virksomheden oplyse om indholdet af 
ændringen på hjemmesiden . Der må dog ikke ændres i allerede offentliggjorte oplysninger .
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Særlige regler for statslige aktieselskaber

Gældende bestemmelse
§ 108 . Erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der undtager fra de særlige regler, som gælder 
for statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem disse regler og de til-
svarende regler, som fastsættes for selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 108 . Erhvervsministeren kan fastsætte bestemmelser, der undtager fra de særlige regler, som gælder 
for statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for at sikre en ligestilling mellem disse regler og de til-
svarende regler, som fastsættes for selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en 
fondsbørs .

Lovbemærkninger
Forslagets § 108 viderefører gældende lovs § 64, stk . 4, hvorefter Erhvervsministeren ved bekendtgø-
relse kan fravige lovens regler om statslige aktieselskaber, hvis dette er nødvendigt for til stadighed at 
sikre den ligestilling mellem statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber, som var forudsat ved lov-
ændringerne herom i 1995 og 1996 . Bestemmelsen indeholder ikke hjemmel til at pålægge børsnoterede 
selskaber yderligere krav .

Reglerne for børsnoterede selskaber er fastsat i værdipapirhandelsloven, betingelsesbekendtgørelsen og 
regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 108 ændres »selskaber, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering på en fondsbørs« til:

»selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 108 er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe betegnelsen på 
de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den seneste moder-
nisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU/EØS-land .
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Afsnit VI 
Koncernregnskab samt regnskab for fusion m .v .

Kapitel 13 
Pligt til at aflægge koncernregnskab

Gældende bestemmelse
§ 109 . Modervirksomheder, der er omfattet af § 3, stk . 1, skal aflægge koncernregnskab i overensstem-
melse med reglerne i kapitel 14, jf . dog § 137, medmindre andet følger af §§ 110-112 .

Stk. 2. § 110 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, el-
ler hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er
1) omfattet af regnskabsklasse D,
2) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr . 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, 

og som ikke er omhandlet i direktivets artikel 2, eller
3) et forsikringsselskab som defineret i artikel 2, stk . 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF .

Stk. 3. Endvidere finder § 112 ikke anvendelse på modervirksomheder, der har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 109 . Modervirksomheder, der er omfattet af § 3, stk . 1, skal aflægge koncernregnskab i overensstem-
melse med reglerne i kapitel 14, medmindre andet følger af §§ 110-112 .

Stk. 2 . Undtagelserne i §§ 110 og 112 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet 
af regnskabsklasse D . Endvidere finder undtagelserne i § 110 ikke anvendelse, hvis en dattervirksomhed 
af den pågældende modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D .

Lovbemærkninger
En koncern består af en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder .

Modervirksomheder er defineret i bilag 1, B, nr. 4. Definitionen svarer til gældende lovs § 1, stk. 2, nr. 6, 
der er en implementering af de obligatoriske bestemmelser i 7 . direktivs artikel 1, stk . 1, og de valgfrie 
bestemmelser i artikel 1, stk . 2, litra b, suppleret med bestemmelserne i direktivets artikel 2 om beregnin-
gen af stemmerettigheder m .v . Materielt er der ikke ændret på bestemmelsen i forhold til gældende ret . Af 
praktiske grunde er lovforslagets definitioner placeret i et bilag, således at læserne bedre kan finde defini-
tionerne, der ofte har betydning vidt forskellige steder i lovforslaget .

En selskabsretlig og forretningsmæssig fornuftig spredning af aktiviteter på forskellige juridiske enheder, 
hvori modervirksomheden har bestemmende indflydelse (dattervirksomheder), kan i regnskabsmæssig 
henseende få en væsentlig indflydelse på de udsagn, der skal gives af modervirksomheden i dets årsregn-
skab, idet virksomhedens årsregnskab derved ikke længere indeholder så detaljeret information om disse 
aktiviteter som før spredningen. Derfor kræves det, at modervirksomheden aflægger koncernregnskab, 
der viser koncernens forhold, som om der er tale om en samlet virksomhed . Koncernregnskabet udarbej-
des ved at sammendrage moderog dattervirksomhedernes regnskaber og fjerne alle interne forhold, såle-
des at kun de koncerneksterne forhold, der er relevante for omverdenen, vises . Det er i princippet det 
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samme, der sker i et årsregnskab, hvor man heller ikke indregner interne bevægelser, f .eks . et internt salg 
af varer fra en afdeling til en anden .

Ved en koncernetablering består både den erhvervende virksomhed (modervirksomheden) og den erhver-
vede virksomhed (dattervirksomheden) naturligvis fortsat . Koncernregnskabets fjernelse af de selskabs-
retlige slør mellem virksomhederne sker kun med henblik på aflæggelse af koncernregnskabet. Ved fusion 
sker der i princippet det samme . Regnskaberne lægges sammen, og man fjerner de interne forhold, såle-
des at kun de for omverdenen relevante eksterne forhold fremgår af regnskabet for den fusionerede virk-
somhed . Her er det selskabsretlige slør imidlertid helt væk, idet der efter fusionen kun er én virksomhed 
tilbage .

Denne regnskabsmæssige lighed mellem de to sæt af dispositioner betyder, at det er praktisk at behandle 
koncernregnskaber og fusionsregnskaber i sammenhæng . Derfor er de to sæt samlet i dette afsnit . Ved 
spaltning af virksomheder indgår der ofte fusionselementer i den samlede disposition . Afsnittet indehol-
der derfor også en bestemmelse, der tillige gør reglerne anvendelige på spaltning . Det er også princippet 
i IAS 22, der grundlæggende ikke skelner synderligt mellem „economic“ eller „legal merger“ (koncernetab-
lering eller fusion). Koncernregnskabsreglerne findes navnlig i IAS 27, der i store træk svarer til forslagets 
og 7 . direktivs regler .

Afsnittet indeholder to sæt af regler for koncernregnskaber . Ét sæt — kapitel13 — der afgør hvilke virksom-
heder, der skal aflægge koncernregnskaber. Her forudsættes det, at selve det regnskabsmæssige koncern-
begreb er defineret, jf. bilag 1, B. Et andet sæt — kapitel 14 — omhandler, hvorledes koncernregnskaber 
udarbejdes, herunder hvilke dattervirksomheder der kan udeholdes af koncernregnskabet som sådan .

Reglerne om koncernbegrebet og udeholdelse søger tilnærmelsesvist at udsondre den reelle, økonomiske 
koncern, som er relevant for regnskabsbrugerne . Den behøver altså ikke at være den samme som den sel-
skabsretlige koncern, til trods for at det selskabsretlige og det økonomiske koncernbegreb ligger tæt på 
hinanden . Det samme gælder for det konkurrenceretlige koncernbegreb, for slet ikke at tale om det skat-
teretlige begreb . Begreberne er forskellige, fordi de skal tilgodese forskellige formål .

Reglerne om koncernregnskaber er drøftet mere detaljeret i Regnskabsrådets rapport, afsnit 11 .

Forslaget bestemmer i stk . 1, at modervirksomheder, der er aktieselskaber, partnerselskaber (komman-
ditaktieselskaber), anpartsselskaber, erhvervsdrivende fonde eller erhvervsdrivende virksomheder med 
begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt de interessentskaber og 
kommanditselskaber,  i hvilke alle  interessenter eller komplementarer er kapitalselskaber, skal aflægge 
koncernregnskab . Dette svarer til forslagets § 3, stk . 1, og til gældende ret .

For videre at sikre overensstemmelse mellem modervirksomhedens årsregnskab og koncernregnskabet er 
det bestemt i forslagets § 4, stk . 4, at meget små erhvervsdrivende virksomheder med begrænset ansvar 
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der er modervirksomhed for en koncern, der skal 
aflægge koncernregnskab efter denne lov, skal aflægge årsregnskab uanset modervirksomhedens egen 
størrelse .

Det fremgår af bestemmelserne i kapitel 14, at koncernregnskabet som udgangspunkt skal udarbejdes 
efter reglerne for virksomheder, der skal følge regnskabsklasse C . Virksomheder i klasse A eller B, der som 
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følge af forslagets stk. 1 skal aflægge koncernregnskab — der jo som minimum er krævet for koncerner på 
størrelse med virksomheder i klasse C — skal efter forslagets § 7, stk . 4, selv udarbejde årsregnskab, som 
om de var i klasse C . Baggrunden for dette er, at det ikke ville være hensigtsmæssigt, at en koncern, der 
ledes af en virksomhed med begrænset ansvar, slet ikke skulle aflægge koncernregnskab, når koncernen 
opfylder betingelserne for at skulle aflægge et koncernregnskab. Hertil kommer, at der uden denne regel 
ville være rig mulighed for omgåelse af koncernregnskabsreglerne ved i toppen af en stor koncern at etab-
lere en lille holdingvirksomhed omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der på grund af 
lave værdiansættelser ville falde under størrelsesgrænsen i forslagets § 4, stk . 1 .

Forslagets §§ 110-112 stiller undtagelser til eller beskæringer i koncernregnskabspligten . Disse undtagel-
ser gælder efter forslagets stk . 2, 1 . pkt ., ikke for modervirksomheder, der skal følge reglerne i klasse D, 
dvs . statslige aktieselskaber og aktieselskaber, hvis værdipapirer er noteret på fondsbørsen  i Danmark, i 
en EU-stat eller i en EØS-stat . Endvidere foreslås det i 2 . pkt ., at de størrelsesbetingede undtagelser i for-
slagets § 110 ikke gælder, hvis en dattervirksomhed i den pågældende koncern er en virksomhed i klasse 
D .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 109, stk . 1, indsættes efter »kapitel 14,«: »jf . dog § 137,« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 109, stk. 1, er en konsekvens af ændringen i forslagets § 1, nr. 46, om aflæg-
gelse af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS . Efter IAS-forordningens arti-
kel 4 har børsnoterede virksomheder pligt til at følge disse standarder i deres koncernregnskab . Efter den 
foreslåede nye bestemmelse i § 137 får børsnoterede virksomheder endvidere pligt til at anvende disse 
standarder på de øvrige dele af årsrapporten (årsregnskab m .v .), mens andre virksomheder får adgang til 
frivilligt at anvende IAS/IFRS i årsrapporten . Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 109, stk . 2, affattes således:

»Stk. 2 . Undtagelsen i § 110 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regn-
skabsklasse D (statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder), eller hvis en dattervirksomhed af 
den pågældende modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D . Endvidere finder undtagelsen i § 112 
ikke anvendelse på modervirksomheder, der er børsnoterede virksomheder .«

Lovbemærkninger
Efter årsregnskabslovens § 112 kan en modervirksomhed under visse betingelser undlade at udarbejde 
koncernregnskab, hvis den selv er dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der udarbejder kon-
cernregnskab . Efter årsregnskabslovens § 109, stk . 2, gælder denne undtagelse ikke for børsnoterede 
virksomheder og statslige aktieselskaber .
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Efter 7 . direktiv gælder denne undtagelse imidlertid for alle modervirksomheder, der ikke er børsnoterede . 
Det foreslås på denne baggrund at ændre § 109, stk . 2, så det udtrykkeligt fremgår, at underkoncerner af 
statslige aktieselskaber også kan anvende undtagelsesbestemmelsen .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 109, stk . 2, 1 . pkt ., udgår »(statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder)« .

I § 109, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »modervirksomheder, der er børsnoterede virksomheder« til: »modervirk-
somheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 109 er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe betegnelsen på 
de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den seneste moder-
nisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU/EØS-land .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 109, stk . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . § 110 finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, 
eller hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er
1) omfattet af regnskabsklasse D,
2) et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr . 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, 

og som ikke er omhandlet i direktivets artikel 2, eller
3) et forsikringsselskab som defineret i artikel 2, stk . 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF .

Stk. 3 . Endvidere finder § 112 ikke anvendelse på modervirksomheder, der har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 109, stk. 1, i årsregnskabsloven skal modervirksomheder aflægge 
koncernregnskab i overensstemmelse med lovens kapitel 13 og 14, medmindre en af undtagelsesmulighe-
derne i §§ 110-112 finder anvendelse. Det følger af § 110, at en modervirksomhed kan undlade at aflægge 
koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider størrel-
sesgrænserne for små virksomheder . Beløbsgrænserne for balance og nettoomsætning i § 110, stk . 1, er 
foreslået ændret i forslagets § 1, nr . 141, som en konsekvens af, at beløbsgrænserne for små virksomhe-
der er foreslået ændret i forslagets § 1, nr . 13 .

Den gældende § 109, stk. 2, 1. pkt., modificerer undtagelsen i § 110. Det følger således heraf, at undta-
gelsen i § 110 ikke finder anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D (børs-
noterede virksomheder og statslige aktieselskaber). Undtagelsen finder heller ikke anvendelse, hvis en 
dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er omfattet af regnskabsklasse D . Begrænsnin-
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gerne i den gældende § 109, stk . 2, er en gennemførelse af artikel 6, stk . 4, i det nu ophævede 7 . selskabs-
direktiv .

Det foreslås, at det gældende stk . 2 ophæves og affattes på ny . således at det fremgår af det foreslåede 
stk. 2, at modervirksomheder for små koncerner ikke kan fritages for pligten til at aflægge koncernregn-
skab, hvis en af dens dattervirksomheder er en virksomhed af interesse for offentligheden . Den foreslåede 
ændring er påkrævet ifølge artikel 23, stk . 1, i det nye regnskabsdirektiv .

Virksomheder af interesse for offentligheden var ikke defineret i de nu ophævede regnskabsdirektiver, det 
vil sige 4. og 7. selskabsdirektiv. Det nye regnskabsdirektiv definerer i artikel 2, nr. 1, virksomheder af inte-
resse for offentligheden. Definitionen omfatter udover virksomheder, der har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land, også kreditinstitutter, forsikringsselskaber og eventuelt nati-
onalt udpegede virksomheder, der anses for virksomheder af interesse for offentligheden .

De omfattede kreditinstitutter er kreditinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 1 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/48/EF af 14 . juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditin-
stitut, som ændret ved artikel 20, nr . 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF .

Den foreslåede bestemmelse omfatter både danske kreditinstitutter og virksomheder i andre EU/EØS-
lande, der er omfattet af de nævnte regler . Kreditinstitutter, som er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2006/48/
EF, som ændret ved Kommissionens direktiv 2007/18/EF artikel 1, nr . 1, er ikke omfattet . Undtagelsen 
omfatter medlemsstaternes centralbanker og postgirokontorer og for så vidt angår danske virksomheder 
også Dansk Eksportfinansieringsfond, Danmarks Skibskredit A/S og Kommunekredit.

De omfattede forsikringsselskaber er forsikringsselskaber, som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direk-
tiv 91/674/EØF af 19 . december 1991 om forsikringsselskabers årsregnskaber .

Den foreslåede bestemmelse omfatter både danske forsikringsselskaber og virksomheder i andre EU/EØS-
lande, der er omfattet af de nævnte regler .

Endelig fremgår det af artikel 2, nr . 1, litra d, i det nye regnskabsdirektiv, at medlemsstaterne kan udpege 
virksomheder af interesse for offentligheden, eksempelvis virksomheder med særlig offentlig relevans på 
grund af arten af deres aktiviteter, deres størrelse eller antallet af medarbejdere .

Det foreslås, at udover børsnoterede virksomheder, vil også statslige aktieselskaber skulle anses som virk-
somheder af offentlig interesse .

Statslige aktieselskaber og børsnoterede virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport efter den 
gældende § 3, stk . 1, er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, jf . den gældende § 7, stk . 1, 
nr. 4. Efter den gældende § 7 a finder årsregnskabslovens regler om statslige aktieselskaber dog ikke 
anvendelse på aktieselskaber, der er datterselskaber af statslige aktieselskaber . Statslige aktieselskaber 
er således allerede omfattet af de samme krav og begrænsninger som børsnoterede virksomheder i års-
regnskabsloven . Idet statslige aktieselskaber er omfattet af regnskabsklasse D, vil de være omfattet af den 
foreslåede ændring i § 109, stk . 2, nr . 1 .
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Det er ikke et krav ifølge det nye regnskabsdirektiv, at der indføres en definition af virksomheder af inte-
resse for offentligheden i medlemsstaternes lovgivning . Det skal blot sikres, at direktivets krav til og 
begrænsninger for virksomheder af interesse for offentligheden respekteres . Det følger således af artikel 
40 i det nye regnskabsdirektiv, at medlemsstaterne ikke kan lade forenklinger og undtagelsesbestemmel-
ser i direktivet gælde for virksomheder af interesse for offentligheden, medmindre andet udtrykkeligt er 
fastsat i direktivet .

Det forventes, at meget få moderselskaber for små koncerner vil få pligt til at aflægge koncernregnskab 
som følge af den foreslåede ændring af stk . 2 .

Det foreslås endvidere, at den gældende § 109, stk. 2, 2. pkt., flyttes til et nyt stk. 3 uden ændringer. Ifølge 
det nye stk. 3 finder § 112, som foreslås ændret ved forslagets § 1, nr. 144-148,  ikke anvendelse på 
modervirksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

De hidtil gældende bemærkninger til § 109, jf . specielle bemærkninger til § 109: Folketingstidende 2000-
01, A, L 138 som fremsat, side 3330-3331 og Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, side 
1746, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer .
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Gældende bestemmelse
§ 110 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, hvis koncern-
virksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 44 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 89 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 .

Stk. 2. Ved opgørelse af størrelsesgrænserne i stk . 1 medtages ikke de koncernvirksomheder, der i med-
før af § 114, stk . 2, kan holdes ude af konsolideringen .

Stk. 3. § 7, stk . 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på den samlede koncern . Balancesum og netto-
omsætning skal dog opgøres efter §§ 119 og 120 .

Stk. 4. I stedet for at anvende den i stk . 3, 2 . pkt ., anførte beregningsmåde kan modervirksomheden 
beregne balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret som 
summen af alle koncernvirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbeskæftigede . Ved 
beregning af balancesum og nettoomsætning forhøjes beløbsstørrelserne i stk . 1, nr . 1 og 2, med 20 pct .

Stk. 5. Adgangen til at anvende bestemmelsen i stk . 1 ændres kun, hvis virksomhederne på balance-
tidspunktet tilsammen har overskredet eller ikke længere overskrider to af de tre størrelser i to på hinan-
den følgende regnskabsår .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 110 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, hvis koncern-
virksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 20 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 40 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 .

Stk. 2 . Beregningsreglerne i § 7, stk . 3, finder tilsvarende anvendelse på den samlede koncern, dog 
således at balancesum og nettoomsætning beregnes som summen af alle koncernvirksomhedernes balan-
cesummer henholdsvis nettoomsætninger . Tilsvarende gælder med hensyn til det gennemsnitlige antal af 
heltidsbeskæftigede i regnskabsåret .

Stk. 3 . Adgangen til at anvende bestemmelsen i stk . 1 ændres kun, hvis virksomhederne på balance-
tidspunktet tilsammen har overskredet eller ikke længere overskrider to af de tre størrelser i to på hinan-
den følgende regnskabsår .

Lovbemærkninger
Forslagets § 110 indeholder højeste grænse for at undtage koncerner fra koncernregnskabspligten . Græn-
serne er principielt uændret i forhold til nugældende lovs § 2 c, jf . 7 . direktivs artikel 6 . Dog er direktiver-
nes størrelsesgrænser forøget med 25 % ved ændringsdirektiv 1999/60/EF af 17 . juni 1999 . Forslaget 
betyder i lighed med gældende lov, at koncerner på størrelse med små virksomheder kan undlade at 
aflægge koncernregnskab. Modervirksomhedens størrelse er uden betydning for pligten til at aflægge 
koncernregnskab .

Direktivet tillader også mellemstore koncerner at undlade at aflægge koncernregnskab, men ligesom hid-
til udnytter forslaget ikke direktivets størrelsesgrænser fuldt ud . Forud for implementeringen af 7 . direktiv 
i 1990 skulle alle koncerner uanset størrelse aflægge koncernregnskaber. Dengang antog man, at indfø-
relse af undtagelse for små koncerner måtte medføre, at antallet af modervirksomheder, der skulle 
aflægge koncernregnskab, ville blive reduceret med mellem 60 og 75 %. Ud fra en vurdering af at koncer-
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nregnskaber er meget betydningsfulde for regnskabsbrugerne, til tider måske mere vigtige end årsregn-
skaber, synes en yderligere reduktion af regnskabsbrugernes adgang til at få relevante oplysninger om 
efter danske forhold betydningsfulde virksomheder betænkelig . Der synes ikke at være sket sådanne 
ændringer i virksomhedsstrukturen siden 1990, at viden om denne størrelse virksomheder skulle være 
mindre påtrængende .

Mange små koncerner skyldes skattemæssige hensyn og består formentligt alene af et holdingselskab og 
et eller to datterselskaber . Hvis der ikke er store mellemværender og transaktioner mellem sådanne, typisk 
små selskaber, således at koncernens omtrentlige tal ofte kan læses ud fra en sammenstilling af selskaber-
nes egne årsregnskaber, er der ikke større betænkelighed ved at fastholde små koncerners fritagelse for 
aflæggelse af koncernregnskab.

En anden stor gruppe af små koncerner er underkoncerner, der i stort omfang vil være fritaget i forvejen 
på grund af reglerne i gældende lovs § 2 a, der videreføres i forslagets § 112 . Her er der en anden situa-
tion, fordi det manglende koncernregnskab til dels kompenseres ved et trinhøjere koncernregnskab . Se 
nedenfor under bemærkningerne til § 112 .

Der henvises i øvrigt til Regnskabsrådets rapport, afsnit 11 .2 .3, om et rimeligt forhold mellem nytten af 
regnskabsoplysninger og omkostningerne med at fremskaffe disse .

Stk . 2 anfører hvilken beregningsmetode, som skal anvendes ved beregningen af, hvorvidt størrelsesgræn-
serne overskrides . Bestemmelsen foreskriver, at der ikke skal foretages intern eliminering inden beregnin-
gen .

Stk . 3 viderefører den nuværende bestemmelse . Fordelen ved at have en to-års periode er, at et enkelt år 
med overeller underskridelse af størrelserne ikke uden videre medfører ændringer i koncernregnskabs-
pligten .

I overensstemmelse med hidtidig praksis kan nyetablerede koncerner ikke anvende lempelsesbestemmel-
sen, hvis de ved aflæggelsen af deres første koncernregnskab kan konstatere, at 2 af de 3 størrelsesgræn-
ser i stk . 1 er overskredet .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 110, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 29 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 58 mio . kr . og« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 110, stk . 1, kan en modervirksomhed undlade at 
aflægge koncernregnskab, hvis koncernen som helhed ikke overskrider de i bestemmelsen fastsatte stør-
relsesgrænser, der svarer til størrelsesgrænserne for små virksomheder i § 7, stk . 2, nr . 1 .
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Kravet om udarbejdelse af koncernregnskab fremgår af 7 . direktiv, artikel 1, men kan med hjemmel i arti-
kel 6, stk . 1, undlades for små og mellemstore koncerner . Som det var tilfældet i den tidligere årsregn-
skabslov, valgte man ved gennemførelsen af den nuværende årsregnskabslov at lade størrelsesgrænserne 
for koncerner, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, følge størrelsesgrænserne for små virksom-
heder (regnskabsklasse B) i § 7, stk . 2, nr . 1, således at alene »små koncerner« blev undtaget . Baggrun-
den for dette var at undgå et meget stort informationstab for regnskabsbrugerne i »mellemstore koncer-
ner«, idet koncernregnskaber ofte har en meget større informationsværdi om modervirksomheder og kon-
cerner end individuelle årsregnskaber — især med hensyn til regnskabsbrugernes, herunder investorernes, 
anvendelse af årsrapporten som prognosegrundlag for den fremtidige udvikling .

Det foreslås derfor, at beløbsgrænserne for at undlade at aflægge koncernregnskab forhøjes således, at 
de som hidtil følger beløbsgrænserne for regnskabsklasse B, der foreslås forhøjet i forslagets § 1, nr . 5, 
vedrørende ændring af § 7, stk . 2, nr . 1 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 110, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 36 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 72 mio . kr . og« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 110, stk . 1, kan »små« koncerner undlade at 
aflægge koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke overskri-
der to af de tre størrelser, som fremgår af bestemmelsen, og som svarer til de gældende størrelsesgræn-
ser for regnskabsklasse B (små virksomheder) i § 7, stk . 2, nr . 1 .

Som en konsekvens af de foreslåede forhøjelser af beløbsstørrelserne i § 7, stk . 2, nr . 1, litra a og b, fore-
slås det, at beløbsstørrelserne i § 110, stk . 1, nr . 1 og 2, forhøjes tilsvarende .

Dette indebærer, at balancesummen forhøjes fra de nuværende 29 mio . kr . til 36 mio . kr ., og nettoomsæt-
ningen forhøjes fra de nuværende 58 mio . kr . til 72 mio . kr .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 110, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 44 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 89 mio . kr . og« .

§ 110, stk . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . § 7, stk . 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse på den samlede koncern . Balancesum og netto-
omsætning skal dog opgøres efter §§ 119 og 120 .
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Stk. 3 . I stedet for at anvende den i stk . 2, 2 . pkt ., anførte beregningsmåde kan modervirksomheden 
beregne balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret som 
summen af alle koncernvirksomhedernes balancesummer, nettoomsætninger og heltidsbeskæftigede . Ved 
beregning af balancesum og nettoomsætning forhøjes beløbsstørrelserne i stk . 1, nr . 1 og 2, med 20 pct .«

Stk . 3 bliver herefter stk . 4 .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 110, stk . 1, i årsregnskabsloven kan modervirksomheder for små 
koncerner undlade at aflægge koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet til-
sammen ikke overskrider to af de tre størrelsesgrænser, som fremgår af bestemmelsen . De tre størrelses-
grænser svarer til de gældende størrelsesgrænser for regnskabsklasse B (små virksomheder) i § 7, stk . 2, 
nr . 1 .

Som en konsekvens af de foreslåede forhøjelser af beløbsstørrelserne i § 7, stk . 2, nr . 1, litra a og b, fore-
slås det, at beløbsstørrelserne i § 110, stk . 1, nr . 1 og 2, forhøjes tilsvarende .

Det indebærer, at balancesummen forhøjes fra de nuværende 36 mio . kr . til 44 mio . kr ., og nettoomsæt-
ningen forhøjes fra de nuværende 72 mio . kr . til 89 mio . kr .

Forslaget udnytter det nye regnskabsdirektivs mulighed i artikel 3, stk . 5, for at forhøje beløbsstørrelserne 
for små koncerner, som kan undlade at udarbejde koncernregnskab . Reguleringen af omregning fra euro 
til danske kr . følger af samme artikels stk . 9 .

Direktivet giver også mulighed for, at medlemsstaterne kan undtage mellemstore koncerner fra at aflægge 
koncernregnskab . Af de grunde, som fremgår af afsnit 1 .1 . i de almindelige bemærkninger, udnyttes denne 
mulighed ligesom hidtil ikke i forslaget .

De hidtil gældende bemærkninger til § 110, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 110, stk . 1: Folketings-
tidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3331-3332 og Folketingstidende 2003-04, A, L 71 som 
fremsat, side 2325, vil fortsat være gældende med den ændring, at der efter forslaget foretages en forhø-
jelse af beløbsstørrelserne som omtalt ovenfor .

Efter den gældende bestemmelse i § 110, stk . 2, skal beløbsstørrelserne i stk . 1 opgøres ved en simpel 
sammenlægning af koncernvirksomhedernes størrelser, dvs . uden at der foretages elimineringer (udlig-
ninger) af de interne transaktioner mellem koncernvirksomhederne . I praksis fortolkes bestemmelsen dog 
således, at der foretages udligning af den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene i dattervirksomhe-
derne .

Det foreslås, at det gældende stk . 2 ophæves og erstattes af to nye bestemmelser, der indsættes som 
§ 110, stk . 2 og 3 .

Der foreslås således i § 110, stk . 2 og 3, to nye metoder til opgørelse af størrelsesgrænserne . Metoden i 
stk . 2 fremstår i det nye regnskabsdirektiv som hovedreglen, men der er valgfrihed mellem de to metoder .
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Efter det nye stk . 2 skal der ved opgørelsen af beløbsstørrelserne foretages koncerninterne elimineringer, 
således at beløbsstørrelserne opgøres på konsolideret niveau, dvs . for koncernen som helhed .

Alternativt kan koncernen efter det nye stk . 3 vælge at opgøre størrelsesgrænserne uden eliminering og 
samtidig forhøje beløbsstørrelserne i stk . 1 (grænserne for balancesum og nettoomsætning) med 20 pct . 
Ved anvendelse af opgørelsesmetoden efter stk . 3 skal der heller ikke foretages udligning af den regn-
skabsmæssige værdi af kapitalandelene i dattervirksomhederne .

Det foreslåede stk . 2 henviser — ligesom det gældende stk . 2 — til, at de generelle beregningsregler i års-
regnskabslovens § 7, stk. 3, finder anvendelse. Herudover henvises der i det foreslåede stk. 2 som noget 
nyt også til beregningsreglen i det nye foreslåede stk . 4 i § 7 . Henvisningen er en konsekvens af forslaget 
om, at virksomheder, der har finansielle indtægter og andre indtægter fra investeringsvirksomhed, der til-
sammen mindst svarer til nettoomsætningen, skal anvende summen af nettoomsætningen samt de finan-
sielle indtægter og andre indtægter fra investeringsvirksomhed i stedet for blot nettoomsætningen ved 
opgørelsen af, om virksomheden er lille, mellemstor eller stor . Der henvises til bemærkningerne til forsla-
gets § 1, nr . 16 .

De generelle beregningsregler i § 7, stk. 3, og 4, finder ligeledes anvendelse, hvis metoden i forslagets 
§ 110, stk . 3, anvendes .

Det forudsættes, at den valgte opgørelsesmetode som udgangspunkt anvendes konsekvent over tid . Skift 
mellem opgørelsesmetoder er ikke udtrykkeligt omfattet af kravet i den gældende § 13, stk . 2, om reel kon-
tinuitet, men samme princip forudsættes fulgt ved skift mellem opgørelsesmetoderne i de foreslåede 
stk . 2 og 3 til § 110 . Ændring af metode vil primært være relevant, hvor der sker ændring i virksomhedens 
aktiviteter, som gør den hidtil anvendte metode uhensigtsmæssig .

Det formodes, at mange virksomheder vil vælge modellen efter stk . 3, da modellen efter stk . 2 forudsæt-
ter, at der foretages koncerninterne elimineringer . Modellen i stk . 2 er derfor umiddelbart mere admini-
strativt byrdefuld . Da elimineringerne er en væsentlig del af byrden ved at udarbejde koncernregnskab, vil 
den administrative besparelse ved at undlade at udarbejde koncernregnskab ikke være så stor, hvis der alli-
gevel skal foretages elimineringer for at vurdere, om størrelsesgrænserne er overskredet .

Se oversigten nedenfor over forskellene mellem opgørelsesmetoden i den gældende bestemmelses stk . 2 
og de foreslåede nye stk . 2 og 3 . Stk . 2 og 3 gennemfører det nye regnskabsdirektivs artikel 3, stk . 8, samt 
artikel 24 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 110, stk . 2, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Det gældende stk . 3 bliver herefter stk . 4 .

Ændringerne af opgørelsesmetoderne i de foreslåede stk . 2 og 3 får også betydning for opgørelsen af stør-
relsesgrænserne i § 135, stk . 3, for de deri omhandlede virksomheder (i det følgende betegnet ”holding-
virksomheder”), der kan fravælge revision . § 135, stk . 3, henviser således til beregningsreglerne i § 110, 
der finder tilsvarende anvendelse. Det betyder, at der også ved opgørelsen af, om en ”holdingvirksomhed” 
opfylder størrelsesgrænserne i § 135, stk . 1, kan anvendes en af de to metoder, der følger af § 110, stk . 2 
og 3 .
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Dette medfører i forhold til opgørelsen af størrelsesgrænserne for fravalg af revision for ”holdingvirksom-
heder” efter § 110 stk . 2, at balancesum og omsætning m .v . fra associerede virksomheder indregnes 100 
pct . uanset ejerandel, men at interne transaktioner m .v . elimineres . I forlængelse heraf skal der foretages 
fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder . Der skal således ikke foretages pro rata 
(forholdsmæssig) eliminering som ved indre værdis metode efter § 43 a . Der er derfor tale om, at samme 
metode anvendes både i forhold til kapitalandele i datterog associerede virksomheder .

Anvendes metoden i § 110, stk . 3, til opgørelse af størrelsesgrænserne for ”holdingvirksomheder”, vil 
opgørelsen ske som efter § 110, stk . 2, blot uden elimineringer .

Opgørelsesmetoderne i henhold til § 135, stk . 3, følger ikke af det nye regnskabsdirektiv, men fastlægges 
nationalt . Det er imidlertid fundet hensigtsmæssigt at benytte de samme opgørelsesmetoder som i § 110, 
således at der ikke her opereres med en tredje opgørelsesmetode .

Beregningsmetoderne i henholdsvis § 110 og § 135 — efter såvel forslaget som de gældende bestemmel-
ser i årsregnskabsloven — fremgår af nedenstående skematiske oversigt .

Gældende bestemmelse  
i årsregnskabsloven

Lovforslag

Ny § 110, stk . 2 Ny § 110, stk . 3

§ 110 —  
beregningsmetode

Ingen elimineringer — dog 
udligning af værdien af kapi-
talandele i dattervirksomhe-
der (muligheden for udligning 
følger af praksis) .

Fuld eliminering — herunder 
udligning af værdien af kapi-
talandele i dattervirksomhe-
der .

Ingen eliminering — heller 
ikke udligning af værdien af 
kapitalandele i dattervirk-
somheder . 
Ved anvendelse af denne 
mulighed forhøjes beløbs-
grænserne for balancesum 
og omsætning med 20 pct .

§ 135 —  
beregningsmetode

Som efter § 110 . Dog skal 
omsætning og balancesum 
m .v . for associerede virksom-
heder også medregnes . 
Dette betyder, at der også er 
mulighed for udligning af 
værdien af kapitalandele i 
associerede virksomheder .

Henvisningen til § 110 med-
fører, at balancesum og 
omsætning m .v . fra associe-
rede virksomheder indregnes 
100 pct . uanset ejerandel, 
men at interne transaktioner 
m .v . elimineres . 
Der foretages fuld elimine-
ring ved transaktioner med 
associerede virksomheder .

Som efter § 110, stk . 2, blot 
uden eliminering . 
Ved anvendelse af denne 
mulighed forhøjes beløbs-
grænserne for balancesum 
og omsætning med 20 pct .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 110 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk . 2 . Ved opgørelse af størrelsesgrænserne i stk . 1 medtages ikke de koncernvirksomheder, der i med-
før af § 114, stk . 2, kan holdes ude af konsolideringen .«

Stk . 2-4 bliver herefter stk . 3-5 . 
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Lovbemærkninger
§ 110 angiver de størrelsesgrænser, som er afgørende for, om en koncern kan anses for at være lille og 
derved undtaget fra at aflægge koncernregnskab. Efter § 110, stk. 1, kan en modervirksomhed undlade 
at aflægge koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet tilsammen ikke over-
skrider grænserne for at være omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) . Undtagelsen kan dog 
ikke anvendes, hvis modervirksomheden eller en af dattervirksomhederne er omfattet af regnskabsklasse 
D, jf . § 109, stk . 2, nr . 1 . Undtagelsen kan heller ikke anvendes, hvis en af dattervirksomhederne er et kre-
ditinstitut eller et forsikringsselskab, jf . § 109, stk . 2, nr . 2 og 3 .

Efter § 114 skal alle koncernvirksomhedernes regnskaber som udgangspunkt indgå i koncernregnskabet 
ved fuld konsolidering, medmindre de efter bestemmelsens stk . 2 kan holdes ude af konsolideringen . 
Stk . 2 angiver en række situationer, hvor visse koncernvirksomheder kan holdes ude af konsolideringen .

Det foreslås, at der indsættes et nyt stk . 2, hvorefter størrelsesgrænserne for en koncern i § 110, stk . 1, 
omfatter de virksomheder, som omfattes af konsolideringen, hvilket vil sige eksklusive virksomheder 
omfattet af undtagelsen for konsolidering i § 114, stk . 2 .

Det foreslåede stk . 2 præciserer, at der ved beregningen af en koncerns størrelse alene medtages de dat-
tervirksomheder, som vil indgå ved fuld konsolidering i koncernregnskabet . Herved sikres det, at virksom-
heder, som ikke skal indgå i konsolideringen, heller ikke påvirker, hvorvidt der skal udarbejdes koncern-
regnskab . Lovens ordlyd bringes herved i overensstemmelse med regnskabsdirektivets artikel 3, stk . 5, 
1 . pkt .

En investering i en dattervirksomhed, som ikke indgår i konsolideringen, vil dog kunne få betydning for 
koncernregnskabspligten, da investeringen i dattervirksomheden kan påvirke opgørelsen af modervirk-
somhedens balancesum . Herved bemærkes, at transaktioner med dattervirksomheder, som ikke skal kon-
solideres i koncernregnskabet, ikke kan elimineres ved beregningen af størrelsesgrænserne . Elimineringer 
kan alene ske i forhold til de dattervirksomheder, som er omfattet af konsolideringen .

En dattervirksomhed, som efter § 114, stk . 2, ikke skal medtages i koncernregnskabet, vil således også 
være undtaget ved beregningen af størrelsesgrænserne efter § 110, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 110, stk . 3, 1 . pkt ., der bliver stk . 4, 1 . pkt ., ændres »stk . 2, 2 . pkt .,« til: »stk . 3, 2 . pkt .,« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr . 53, hvorefter der indsættes et nyt 
stk . 2 i § 110 . Henvisningen i § 110, stk . 3, der bliver stk . 4, ændres i overensstemmelse hermed .
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Gældende bestemmelse
§ 111 . En modervirksomhed, hvis dattervirksomheder alle udeholdes af konsolideringen i medfør af § 13, 
stk . 1, nr . 3 eller § 114, stk . 2, kan undlade at udarbejde koncernregnskab .

Stk. 2. Herudover kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 
koncernregnskab, hvis
1) fonden kun har én dattervirksomhed,
2) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter og
3) fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkebetalt udbytte eller udlodning, ikke har tilgodeha-

vender hos eller har stillet sikkerhed for dattervirksomheden .
Stk. 3. Endvidere kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 

koncernregnskab, hvis
1) fonden har flere dattervirksomheder og en af disse udarbejder et koncernregnskab, hvori den erhvervs-

drivende moderfond er udeladt,
2) koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/34/EU med senere ændringer eller regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for kon-
soliderede årsregnskaber i det nævnte direktiv, og det er revideret af personer, der er autoriseret her-
til i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder dattervirksomheden, der har udarbejdet koncern-
regnskabet, henhører,

3) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter,
4) fonden bortset fra konvertible gældsbreve og ikke udbetalt udbytte eller udlodning ikke har tilgodeha-

vender hos eller har stillet sikkerhed for en af dattervirksomhederne,
5) det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i medfør af denne undtagelse har undladt at udarbejde kon-

cernregnskab, og
6) fonden til Erhvervsstyrelsen indsender det i nr . 1 nævnte reviderede koncernregnskab sammen med 

sin egen årsrapport .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 111 . En modervirksomhed, hvis dattervirksomheder alle udeholdes af konsolideringen i medfør af § 114, 
kan undlade at udarbejde koncernregnskab .

Stk. 2 . Herudover kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 
koncernregnskab, hvis
1) fonden kun har én dattervirksomhed,
2) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter og
3) fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkebetalt udbytte eller udlodning, ikke har tilgodeha-

vender hos eller har stillet sikkerhed for dattervirksomheden .

Lovbemærkninger
Forslagets § 111, stk . 1, lovfæster hidtidig fortolkningspraksis, hvorefter en modervirksomhed i de til-
fælde, hvor den eneste eller samtlige dattervirksomheder kan eller skal udeholdes af konsolideringen, slet 
ikke behøver at udarbejde koncernregnskab, jf . nuværende lovs § 2 b og 7 . direktivs artikel 13 og 14 .

Stk . 2 viderefører den gældende administrative praksis, hvorefter en erhvervsdrivende fond, der kan ude-
holdes af sit eget koncernregnskab, også kan undlade at aflægge koncernregnskab, hvis der kun er én dat-
tervirksomhed, jf . gældende lovs § 28, stk . 4, i lov om erhvervsdrivende fonde .
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Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 111 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Endvidere kan en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, undlade at udarbejde 
koncernregnskab, hvis
1) fonden har flere dattervirksomheder og en af disse udarbejder et koncernregnskab, hvori den erhvervs-

drivende moderfond er udeladt,
2) koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, Rådets direktiv 1983/349/EØF med sene-

re ændringer eller regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnska-
ber i det nævnte direktiv, og det er revideret af personer, der er autoriseret hertil i medfør af den nati-
onale lovgivning, hvorunder dattervirksomheden, der har udarbejdet koncernregnskabet, henhører,

3) fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter,
4) fonden bortset fra konvertible gældsbreve og ikke udbetalt udbytte eller udlodning ikke har tilgodeha-

vender hos eller har stillet sikkerhed for en af dattervirksomhederne,
5) det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i medfør af denne undtagelse har undladt at udarbejde kon-

cernregnskab, og
6) fonden til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsender det i nr . 1 nævnte reviderede koncernregnskab 

sammen med sin egen årsrapport .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 111 undtager i lighed med §§ 110 og 112 visse 
modervirksomheder fra at udarbejde koncernregnskab .

Efter § 111, stk . 1, kan en modervirksomhed undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis alle dattervirk-
somheder kan udeholdes af konsolideringen . Et koncernregnskab kan ikke bestå af én virksomhed, moder-
virksomheden, eftersom et koncernregnskab præsenterer flere virksomheder som én virksomhed.

§ 111, stk. 1, henviser alene til § 114, men finder tillige anvendelse på de situationer, hvor alle dattervirk-
somheder kan udeholdes fra konsolideringen på grund af ubetydelighed, jf . lovens § 13 . Dette forekom-
mer dog meget sjældent i praksis, men kan eksempelvis forekomme, hvis en modervirksomhed har en dat-
tervirksomhed uden aktivitet og med begrænset kapital . Her skal der ikke udarbejdes koncernregnskab, 
idet kun én virksomhed reelt er »konsolideret« . Et koncernregnskab indbefatter således en konsolidering, 
det vil sige sammenlægning af tal fra flere enheder.

§ 111, stk . 2, indeholder en specialregel for modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde . Bestem-
melsen skal ses i sammenhæng med § 114, stk . 2, nr . 4, hvorefter en erhvervsdrivende moderfond under 
visse betingelser kan udeholdes af konsolideringen, når moderfonden udarbejder koncernregnskab . I for-
længelse heraf kan en erhvervsdrivende moderfond, jf . den gældende bestemmelse i § 111, stk . 2, helt 
undlade at udarbejde koncernregnskab, når den alene har én dattervirksomhed og opfylder visse betingel-
ser . Moderfonden kan således undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis alle virksomheder på nær én 
kan udeholdes af koncernregnskabet efter § 114 .

Moderfonde, som har flere dattervirksomheder, og som anvender undtagelsen i § 114, stk. 2, nr. 4, skal 
udarbejde koncernregnskab, men kan undlade at konsolidere moderfonden i koncernregnskabet .
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Denne undtagelse ses ofte anvendt af moderfonde, som ikke selv har erhvervsmæssig aktivitet, men som 
er modervirksomhed for f .eks . et aktieselskab, som ligeledes selv er moderselskab i en koncern .

Det er som nævnt moderfonden, som skal udarbejde koncernregnskab, når undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 
4, finder anvendelse. I praksis ses det dog stort set aldrig, at moderfonden selv udarbejder dette koncer-
nregnskab . Moderfonden anvender i disse tilfælde typisk det koncernregnskab, som dattervirksomheden 
allerede har udarbejdet, og hvori alle fondens dattervirksomheder er konsoliderede . Oplysningerne i kon-
cernregnskabet vil være de samme, uanset om det er dattervirksomheden eller moderfonden, som udar-
bejder koncernregnskabet .

Det foreslås derfor, at der indføres en yderligere undtagelsesmulighed i den foreslåede nye bestemmelse 
i § 111, stk. 3. Det foreslås således, at der gives mulighed for, at en moderfond med flere dattervirksom-
heder på visse betingelser kan undlade selv at udarbejde koncernregnskab, hvis én af moderfondens dat-
tervirksomheder udarbejder et koncernregnskab, hvori moderfonden ikke er konsolideret, og lader det 
revidere. Den foreslåede ændring vil herefter også omfatte moderfonde, som har én eller flere underkon-
cerner, jf. definitionen på en dattervirksomhed i bilag 1, B, nr. 2, til årsregnskabsloven.

Den foreslåede ændring vil ikke indebære færre oplysninger for regnskabsbrugerne, da oplysningerne i 
koncernregnskabet som tidligere nævnt vil være de samme, uanset om det er dattervirksomheden eller 
moderfonden, som udarbejder koncernregnskabet . Det er således alene et spørgsmål om, hvem der udar-
bejder koncernregnskabet .

Er dattervirksomheden en dansk virksomhed, skal koncernregnskabet efter den foreslåede nye bestem-
melse i § 111, stk . 3, som udgangspunkt fortsat følge årsregnskabslovens bestemmelser .

Er fonden modervirksomhed for en børsnoteret virksomhed, skal moderfonden — hvis den udarbejder kon-
cernregnskab — udarbejde dette enten efter årsregnskabsloven eller efter de internationale regnskabs-
standarder IAS/IFRS, jf . årsregnskabslovens § 137, stk . 2 . Hvis en moderfond vælger at anvende disse 
standarder ved udarbejdelsen af koncernregnskabet, kan den ikke anvende undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 
4 og udeholde sig selv fra konsolideringen . Dette skyldes, at ved anvendelsen af IAS/IFRS er det disse stan-
darder, som afgør, hvilke virksomheder der skal konsolideres .

Hvis en børsnoteret dattervirksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab, skal dette ske efter IAS/
IFRS, jf . artikel 4 i forordningen om internationale regnskabsstandarder . Den foreslåede nye bestemmelse 
i § 111, stk . 3, tager højde for de problemer, som erhvervsdrivende moderfonde for børsnoterede virksom-
heder kan stå overfor i forbindelse med indførelsen af de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS for 
de børsnoterede virksomheder . Med den foreslåede ændring indføres der lovhjemmel til, at moderfonden 
kan anvende dattervirksomhedens koncernregnskab, uden at moderfonden derved bliver pålagt at udar-
bejde sit eget årsregnskab efter IAS/IFRS, hvilket ellers ville have været et krav fra 2009 . Dermed undgår 
fonden de store omkostninger, der er forbundet med at anvende disse standarder, som indeholder en lang 
række oplysningskrav . Disse oplysningskrav er særligt rettet mod investorer og er derfor ikke relevante for 
de erhvervsdrivende fonde, som er selvejende og derfor ikke har nogen investorer .

Den foreslåede ændring i § 111, stk . 3, løser også de problemer, der ville have været forbundet med, at 
fonden udarbejdede sit årsog koncernregnskab efter årsregnskabslovens almindelige bestemmelser . 
Dette ville ligeledes have medført betydelige meromkostninger, da hele koncernen så — udover at rappor-
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tere regnskabstal efter IAS/IFRS til brug for den børsnoterede virksomheds koncernregnskab — også skulle 
rapportere andre regnskabstal til brug for moderfondens koncernregnskab .

Den foreslåede ændring giver således mulighed for, at dattervirksomhedens koncernregnskab udarbejdes 
efter IAS/IFRS, mens moderfondens årsregnskab kan udarbejdes efter årsregnskabslovens almindelige 
regler, idet det er en dattervirksomhed og ikke moderfonden, som aflægger koncernregnskabet.

Den foreslåede nye bestemmelse i § 111, stk . 3, skal også ses i sammenhæng med de foreslåede ændrin-
ger vedrørende indre værdis metode (forslagets § 1, nr . 15 og 27), som gør det frivilligt at anvende denne 
metode i årsregnskabet . Hvis de foreslåede ændringer skal have den fulde effekt, forudsætter det, at 
moderfonden ikke anvender indre værdi i sit årsregnskab .

Bestemmelsen i § 111, stk . 3, forventes især anvendt af moderfonde med kun én direkte dattervirksom-
hed, som selv er modervirksomhed i en koncern. Fonde med flere direkte dattervirksomheder kan imidler-
tid også anvende bestemmelsen, hvis en af dattervirksomhederne udarbejder et koncernregnskab, hvori 
alle fondens dattervirksomheder er konsolideret, dvs . også de dattervirksomheder, der ikke er dattervirk-
somheder af den virksomhed, som udarbejder koncernregnskabet . Dette omfatter f .eks . søstervirksomhe-
der til den regnskabsudarbejdende virksomhed og disses dattervirksomheder .

Det er således en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at alle fondens dattervirksomheder er kon-
soliderede i koncernregnskabet, medmindre de kan udeholdes efter f .eks . årsregnskabslovens § 114, 
stk . 2 . Dette gælder både de dattervirksomheder, som fonden ejer direkte, og dem som ejes indirekte via 
en dattervirksomhed .

§ 111, stk . 3, nr . 2 , omfatter også den situation, hvor dattervirksomheden er udenlandsk . Her forudsæt-
tes det, at dattervirksomhedens koncernregnskab er udarbejdet efter reglerne i 7 . direktiv eller efter reg-
ler, der i det mindste er ligeværdige med dette direktiv . Et eksempel herpå er de internationale regnskabs-
standarder IAS/IFRS .

I § 111, stk . 3, nr . 6 , fastslås det, at koncernregnskabet skal indsendes samtidig med moderfondens års-
regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Undtagelsen kan således alene benyttes af moderfonde, som 
på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen har modtaget koncernregnskabet fra dattervirksomheden. Det 
er moderfonden, der er ansvarlig for udarbejdelsen og indsendelsen af koncernregnskabet . Da moderfon-
den imidlertid overlader arbejdet med udarbejdelsen af koncernregnskabet til en dattervirksomhed, der 
samtidigt lader det revidere, er det af denne grund mest hensigtsmæssigt, at koncernregnskabet under-
skrives af ledelsen i den dattervirksomhed, der af moderfonden er udpeget til at forestå udarbejdelsen af 
koncernregnskabet . Revisor skal som led i sin almindelige revision påse, at betingelserne for, at moderfon-
den kan undlade at udarbejde koncernregnskab, er opfyldt . Revisor skal i den forbindelse bl .a . påse, at der 
foreligger et behørigt og revideret koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 111, stk . 3, nr . 2, ændres »Rådets direktiv 1983/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2013/34/EU« .
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Lovbemærkninger
Det foreslås, at direktivhenvisningen i § 111, stk . 3, nr . 2, ændres til det nye regnskabsdirektiv, som frem-
over er gældende på området .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 111, stk . 1, ændres »§ 114,« til: »§ 13, stk . 1, nr . 3, eller § 114, stk . 2,« .

Lovbemærkninger
Efter § 111, stk . 1, kan en modervirksomhed, hvis dattervirksomheder alle udeholdes af konsolideringen 
i medfør af § 114, undlade at udarbejde et koncernregnskab .

Ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006 blev der i § 111 indsat et stk . 3 . Det fremgår af bemærkningerne hertil, 
jf . Folketingstidende 2005-06, A, L 50 som fremsat, side 1746, at selvom § 111, stk . 1, alene henviser til 
§ 114, finder stk. 3 tillige anvendelse på de situationer, hvor alle dattervirksomheder på grund af ubetyde-
lighed kan udeholdes fra konsolideringen, jf . lovens § 13, stk . 1, nr . 3 .

Efter artikel 23, stk . 10, litra a, i regnskabsdirektivet er en modervirksomhed undtaget fra udarbejdelse af 
koncernregnskab, hvis den kun har dattervirksomheder, som er uvæsentlige både individuelt og samlet 
set .

Det foreslås derfor at præcisere § 111, stk . 1, ved i bestemmelsen at indsætte en henvisning til § 13, stk . 1, 
nr. 3, så det fremgår direkte, at undtagelsen også finder anvendelse ud fra en væsentlighedsbetragtning. 
Herved implementerer bestemmelsen artikel 23, stk . 10, litra a, i regnskabsdirektivet .

Efter § 13, stk . 1, nr . 3, skal alle relevante forhold indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige . 
Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for betydelige, skal sådanne flere forhold dog indgå. Hvorvidt 
en modervirksomhed med henvisning til § 13, stk . 1, nr . 3, kan undlade at udarbejde koncernregnskab 
efter § 111, stk . 1, skal derfor afgøres på baggrund af en samlet vurdering af væsentligheden af den 
enkelte dattervirksomhed og væsentligheden af dattervirksomhederne .

Samtidig foreslås henvisningen i § 111, stk . 1, til § 114 præciseret, så der henvises til § 114, stk . 2, da und-
tagelsen fra konsolidering fremgår af § 114, stk . 2 .

Gældende bestemmelse
§ 112 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, hvis den selv 
er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, 
og
1) den højere modervirksomhed

a) besidder mindst 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltager-
ne over for denne modervirksomheds øverste ledelse har godkendt, at den ikke aflægger koncer-
nregnskab, eller

b) besidder mindre end 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og dennes øverste 
ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere, der ejer mindst 
10 pct . af virksomhedskapitalen, har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og

2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og konsolideret ledelsesberetning i over-
ensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og 
koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af denne medlemsstats lovgiv-
ning .
Stk. 2. En modervirksomhed kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, 

hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et 
land, der ikke henhører under den i stk . 1 nævnte lovgivning, og
1) den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra mi-

noritetsdeltagere har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab,
2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og hvor relevant konsolideret ledelsesbe-

retning i overensstemmelse med
a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
b) regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i Europa-Par-

lamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
c) de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i overensstem-

melse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabs-
standarder, samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kommissionen i overensstem-
melse med den nævnte forordning, eller

d) regler, der af Europa-Kommissionen er vurderet at være ligeværdige med reglerne for konsolide-
rede årsregnskaber i de internationale regnskabsstandarder, og

3) koncernregnskabet er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvor-
under den højere modervirksomhed henhører .
Stk. 3. For de i stk . 1 og 2 omhandlede undtagelser kræves endvidere, at

1) den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber indgår ved fuld 
konsolidering i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, jf . dog § 114,

2) den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den i medfør af stk . 1 henholdsvis stk . 2 har 
undladt at udarbejde sit eget koncernregnskab, og oplyser navn, hjemsted og eventuelt CVR-nummer 
eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed, og

3) den lavere modervirksomhed til Erhvervsstyrelsen sammen med sin egen årsrapport indsender det i 
stk . 1 eller 2 nævnte koncernregnskab, ledelsesberetningen og den tilhørende revisionspåtegning samt 
de oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf . § 147 .
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Gældende bestemmelse
§ 112 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, hvis den selv 
er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, 
og
1) den højere modervirksomhed

a) besidder mindst 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltager-
ne over for denne modervirksomheds øverste ledelse har godkendt, at den ikke aflægger koncer-
nregnskab, eller

b) besidder mindre end 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og dennes øverste 
ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere, der ejer mindst 
10 pct . af virksomhedskapitalen, har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og

2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og konsolideret ledelsesberetning i over-
ensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og 
koncernregnskabet er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af denne medlemsstats lovgiv-
ning .
Stk. 2. En modervirksomhed kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, 

hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et 
land, der ikke henhører under den i stk . 1 nævnte lovgivning, og
1) den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra mi-

noritetsdeltagere har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab,
2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og hvor relevant konsolideret ledelsesbe-

retning i overensstemmelse med
a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
b) regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i Europa-Par-

lamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
c) de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Europa-Kommissionen i overensstem-

melse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabs-
standarder, samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Europa-Kommissionen i overensstem-
melse med den nævnte forordning, eller

d) regler, der af Europa-Kommissionen er vurderet at være ligeværdige med reglerne for konsolide-
rede årsregnskaber i de internationale regnskabsstandarder, og

3) koncernregnskabet er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvor-
under den højere modervirksomhed henhører .
Stk. 3. For de i stk . 1 og 2 omhandlede undtagelser kræves endvidere, at

1) den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber indgår ved fuld 
konsolidering i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, jf . dog § 114,

2) den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den i medfør af stk . 1 henholdsvis stk . 2 har 
undladt at udarbejde sit eget koncernregnskab, og oplyser navn, hjemsted og eventuelt CVR-nummer 
eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed, og

3) den lavere modervirksomhed til Erhvervsstyrelsen sammen med sin egen årsrapport indsender det i 
stk . 1 eller 2 nævnte koncernregnskab, ledelsesberetningen og den tilhørende revisionspåtegning samt 
de oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf . § 147 .
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Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 112 . En modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, hvis den selv 
er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-land eller 
i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, og
1) den højere modervirksomhed

a) besidder mindst 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og minoritetsdeltager-
ne over for denne modervirksomheds øverste ledelse har godkendt, at den ikke aflægger koncer-
nregnskab, eller

b) besidder mindre end 90 pct . af kapitalandelene i den lavere modervirksomhed og dennes øverste 
ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra minoritetsdeltagere, der ejer mindst 
10 pct . af virksomhedskapitalen, har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og

2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med lovgivningen i den 
medlemsstat, hvortil den højere modervirksomhed henhører, og koncernregnskabet er revideret af 
personer, der er autoriseret i medfør af denne medlemsstats lovgivning .
Stk. 2 . En modervirksomhed kan endvidere undlade at aflægge koncernregnskab, jf . dog § 109, stk . 2, 

hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører under lovgivningen i et 
land, der ikke henhører under den i stk . 1 nævnte lovgivning, og
1) den lavere modervirksomheds øverste ledelse ikke senest 6 måneder før regnskabsårets udløb fra 

minoritetsdeltagere har modtaget krav om aflæggelse af koncernregnskab, og
2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab i overensstemmelse med Rådets direktiv 

1983/349/EØF med senere ændringer eller efter regler, der i det mindste er ligeværdige med regler-
ne for konsoliderede årsregnskaber i det nævnte direktiv, og er revideret af personer, der er autorise-
ret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder den højere modervirksomhed henhører .
Stk. 3 . For de i Stk . 1 og 2 omhandlede undtagelser kræves endvidere, at

1) den lavere modervirksomheds eget og dens dattervirksomheders regnskaber ved fuld konsolidering 
eller ved indregning og måling til regnskabsmæssig indre værdi indgår i koncernregnskabet for den 
højere modervirksomhed, jf . dog § 114,

2) den lavere modervirksomhed i sit årsregnskab oplyser, at den i medfør af stk . 1 henholdsvis stk . 2 har 
undladt at udarbejde sit eget koncernregnskab, og oplyser navn, hjemsted og eventuelt CVR-nummer 
eller registreringsnummer for den højere modervirksomhed, og

3) den lavere modervirksomhed til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsender det i stk . 1 henholdsvis stk . 2 
nævnte koncernregnskab samt de oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf . § 147 .

Lovbemærkninger
Efter gældende lovs § 2 a kan en dansk modervirksomhed for en underkoncern indsende et koncernregn-
skab for en modervirksomhed højere oppe i en storkoncern i stedet for selv at aflægge eget koncernregn-
skab, forudsat modervirksomheden hører under lovgivningen i et EU-land eller i et andet land, hvormed 
Fællesskabet har indgået en juridisk bindende aftale om de her omhandlede forhold, f .eks . et EØS-land, jf . 
7 . direktivs artikel 7 og 8 . Direktivets artikel 11 tillader noget tilsvarende for en højere modervirksomhed, 
der ikke henhørte under en medlemsstat, f .eks . en amerikansk modervirksomhed, men denne var ikke 
implementeret af Danmark .

Regnskabsrådets rapport foreslår, at Danmark nu implementerer 7 . direktivs artikel 11, selvom denne ikke 
er obligatorisk . Hvis man ønsker at fremme udenlandske investeringer i Danmark, forekommer det uhel-
digt ikke at tillade en sådan ordning også for tredjelandes modervirksomheder . Til gengæld skal det kom-
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penserende koncernregnskab for den udenlandske modervirksomhed opfylde visse kvalitetskrav . Kvali-
tetskravet har som forudsætning, at koncernregnskaber, der udarbejdes efter 7 . direktiv, har en kvalitet, 
der tilfredsstiller regnskabsbrugerne . Situationen er mere blandet uden for EU . Imidlertid har udviklingen 
ført med sig, at koncernregnskaber, der udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder (IAS) 
eller — normalt — efter de amerikanske regler (US-GAAP), må anses for uden videre at opfylde kvalitetskra-
vet . Det er dog alene Europakommissionen og i sidste ende EF-domstolen, der er berettiget til at fastslå 
generelt, hvorvidt et i forhold til EU udenlandsk — eller internationalt — sæt af regnskabsregler kan anven-
des uden videre . Medlemsstaterne hver for sig kan kun skønne herover konkret . Kvalitetskravet har lig-
hedspunkter med kvalitetskravet til koncernregnskaber for udenlandske virksomheder fra tredjelande, der 
udøver aktiviteter via en filial her i landet, jf. forslagets § 144, stk. 2.

De nugældende regler har været meget anvendt af danske underkoncerner af koncerner med hovedsæde 
i EU . I almindelighed har reglerne ikke givet anledning til vanskeligheder . I realiteten vil et trinhøjere kon-
cernregnskab normalt have større relevans for regnskabsbrugerne end underkoncernens eget koncern-
regnskab .

Der har været rejst tvivl om, hvorvidt gældende lovs § 2 a var helt i overensstemmelse med direktivet . Et 
væsentligt element i reglerne er beskyttelsen af et mindretals ret til at modsætte sig, at der ikke aflægges 
koncernregnskab for underkoncernen . I gældende lov kan virksomhedsdeltagere, der ejer mindst 10 % af 
kapitalandelene i virksomheden, kræve et koncernregnskab for den danske underkoncern . Direktivets arti-
kel 7, der er obligatorisk for medlemsstaterne, giver imidlertid en væsentligt mindre minoritet ret til at blo-
kere for udnyttelsen af reglen .

For at tilgodese dette hensyn er beskyttelsen i stk . 1, nr . 1, opdelt i to litra, hvor litra b indeholder den hid-
tidige regel (artikel 8), medens litra a (artikel7) reelt fører til, at en enkelt minoritetsdeltager kan blokere 
anvendelsen af undtagelsesmuligheden . Forslaget kombinerer de to nævnte artikler, hvilket medfører, at 
der forekommer to sæt af beskyttelsesregler . Sættet i litra a tilgodeser navnlig de tilfælde, hvor enkelte 
medlemmer af ledelsen eller nærtstående parter ejer minoritetsaktier . Her vil indsigelser formentlig være 
sjældne . I øvrigt vil det højere moderselskab — i hvert fald for dattervirksomheder, der er aktie- eller 
anpartsselskaber — altid kunne tvangsindløse den pågældende minoritet .

Sættet i litra b tilgodeser derimod især de tilfælde, hvor der er en faktisk, typisk ledelsesfjern minoritet, 
der meget vel kan have interesse i et koncernregnskab på det lavere niveau . Her er ikke nødvendigvis 
adgang til at tvangsindløse minoriteten .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 112, stk . 1 ændres »i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,« til:

»i et EU/EØS-land,« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens §§ 5, 6, 112, 143 og 144 indeholder en præcisering af 
anvendelsesområdet i de pågældende bestemmelser . Det præciseres således, at der med et land, hvormed 
Fællesskabet har indgået aftale, menes et EØS-land .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 112, stk . 1, nr . 2, indsættes efter »koncernregnskab«: »og konsolideret ledelsesberetning« .

I § 112, stk . 2, nr . 1, ændres »koncernregnskab, og« til: »koncernregnskab,« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 112 i årsregnskabsloven giver på visse betingelser modervirksomheder i underkoncerner 
mulighed for at undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis de indgår i et koncernregnskab udarbejdet af 
en højere liggende modervirksomhed . Baggrunden herfor er, at et koncernregnskab for en større gruppe 
af virksomheder ofte vil give den samme eller en bedre beskrivelse af de samlede økonomiske forhold for 
modervirksomheden, som fritages for selv at udarbejde koncernregnskab .

Bestemmelsen indeholder en række betingelser, som skal være opfyldt, navnlig for at sikre en særlig 
beskyttelse af minoritetsejerne, ligesom den stiller visse kvalitetskrav til koncernregnskabet fra den højere 
liggende modervirksomhed . Kvalitetskravene er nødvendige for at sikre, at koncernregnskabet har mindst 
samme kvalitet som et koncernregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven . Dette skal ikke mindst ses i 
lyset af, at koncernregnskabet kan være udarbejdet af en udenlandsk modervirksomhed, som er underlagt 
regler, der afviger væsentligt fra de danske .

Den gældende bestemmelse foreslås videreført med de præciseringer, som er nødvendige for at opfylde 
det nye regnskabsdirektiv . De foreslåede ændringer gennemfører således det nye regnskabsdirektivs arti-
kel 23, stk . 3-8 .

I henhold til den foreslåede § 112, stk . 1, nr . 2, skal det dokument, som træder i stedet for et koncernregn-
skab udarbejdet af en modervirksomhed i en underkoncern, også skal indeholde en konsolideret ledelses-
beretning . Der skal også indgå en revisionspåtegning, uanset om der i henhold til den udenlandske lovgiv-
ning skulle være mulighed for f .eks . at undlade revision af koncernregnskabet . Et urevideret koncernregn-
skab kan således ikke anvendes .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 112, stk . 2, nr . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»2) den højere modervirksomhed udarbejder koncernregnskab og konsolideret ledelsesberetning i over-
ensstemmelse med
a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
b) efter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i Euro-

pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer,
c) de internationale regnskabsstandarder, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, 
samt efterfølgende ændringer, som vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den nævn-
te forordning, eller

d) regler, der af Kommissionen er vurderet at være ligeværdige med reglerne for konsoliderede års-
regnskaber i de internationale regnskabsstandarder, og



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 603 

3) koncernregnskabet er revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvor-
under den højere modervirksomhed henhører .«

Lovbemærkninger
Desuden foreslås det, at det gældende stk . 2, nr . 2, ophæves, og at der i stedet indsættes to nye bestem-
melser i stk . 2 som nr . 2 og 3 . Som en konsekvens heraf foreslås en redaktionel ændring i stk . 2, nr . 1 .

Af det foreslåede stk . 2, nr . 2, fremgår det i overensstemmelse med det nye regnskabsdirektiv at det højere 
liggende koncernregnskab kan være udarbejdet efter direktivets krav, jf . det foreslåede litra a . Dette bety-
der, at koncernregnskaber udarbejdet af modervirksomheder indenfor EU/EØS normalt kan anvendes .

I henhold til det foreslåede litra b kan koncernregnskabet også være udarbejdet efter regler, som i det 
mindste er ligeværdige hermed . Det er Kommissionen, som i sidste ende kan vurdere, om et regelsæt er 
ligeværdigt med regnskabsdirektivet . Kommissionen har ikke udarbejdet nogen liste over, hvilke regelsæt 
der vurderes at være ligeværdige . Det er således i første omgang op til den enkelte virksomhed at vurdere, 
om et regelsæt er ligeværdigt med regnskabsdirektivet . Dette skøn kan blandt andet efterprøves af 
Erhvervsstyrelsen i forbindelse med styrelsens regnskabskontrol efter § 159 .

I henhold til litra c, kan koncernregnskabet være udarbejdet efter de internationale regnskabsstandarder 
IFRS, som er vedtaget af Kommissionen, jf . det foreslåede litra c, eller efter regler, der af Kommissionen 
er vurderet at være ligeværdige med reglerne om udarbejdelse af koncernregnskaber i de internationale 
regnskabsstandarder, som er vedtaget af Kommissionen, jf . det foreslåede litra d .

Anvendelse af de internationale regnskabsstandarder vurderes at give bedre regnskaber end bestemmel-
serne i regnskabsdirektivet, hvorfor børsnoterede virksomheder, der udarbejder koncernregnskab skal 
anvende de internationale regnskabsstandarder . Standarderne kræves derimod ikke anvendt af ikke-børs-
noterede virksomheder, da standarderne er meget byrdefulde, hvorfor et krav om generel anvendelse ikke 
vurderes at ville stå mål med de byrder, som er forbundet hermed .

Kommissionens vurdering af, om et sæt regnskabsstandarder er ligeværdige med de internationale regn-
skabsstandarder, foretages i overensstemmelse med procedurerne i Kommissionens forordning (EF) nr . 
1569/2007 af 21 . december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabs-
standarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente med de internationale 
regnskabsstandarder, jf . Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF .

Dette medfører således bl .a ., at koncernregnskabet altid kan være udarbejdet efter de internationale regn-
skabsstandarder IFRS eller regler, som er ligeværdige med disse, hvilket præciseres i lovforslaget .

For nuværende accepteres regnskabsstandarderne fra USA, Japan, Kina, Canada og Sydkorea samt IFRS 
som godkendt af IASB .

Det foreslåede nye stk . 2, nr . 3, viderefører det gældende krav i § 112, stk . 2, nr . 2, om, at koncernregn-
skabet skal være revideret af personer, der er godkendt i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder 
den højere modervirksomhed henhører . For at fremme overskueligheden foreslås det, at dette krav ind-
sættes i et særskilt nummer som nr . 3 .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 112, stk . 3, nr . 1, affattes således:

»1) den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber indgår ved fuld 
konsolidering i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, jf . dog § 114,« .

§ 112, stk . 3, nr . 3, affattes således:

»3) den lavere modervirksomhed til Erhvervsstyrelsen sammen med sin egen årsrapport indsender det i 
stk . 1 eller 2 nævnte koncernregnskab, ledelsesberetning og tilhørende revisionspåtegning samt de 
oplysninger, styrelsen måtte kræve, jf . § 147 .«

Lovbemærkninger
Der foreslås en ny affattelse af § 112, stk . 3, nr . 1, således at muligheden for at anvende undtagelsen, hvis 
virksomheden indregnes til indre værdi i et koncernregnskab for en modervirksomhed, udgår . Herefter 
skal den lavere modervirksomheds eget regnskab og dens dattervirksomheders regnskaber ved fuld kon-
solidering indgå i koncernregnskabet for den højere modervirksomhed, hvis muligheden for selv at und-
lade at udarbejde koncernregnskab skal kunne anvendes .

Ændringen gennemføres for at tilpasse bestemmelsen til det nye regnskabsdirektivs artikel 23, stk . 4, 
litra a, og stk . 8, litra a .

Endvidere foreslås en ny affattelse af stk . 3, nr . 3, hvori det præciseres, at det højere liggende koncern-
regnskab skal indsendes sammen med virksomhedens egen årsrapport, således at der er tale om en sam-
let indsendelse til Erhvervsstyrelsen . Desuden præciseres det, at ledelsesberetningen og revisionspåteg-
ningen skal indsendes sammen med koncernregnskabet og virksomhedens egen årsrapport . Disse ele-
menter skal indgå, uanset om der i henhold til den udenlandske lovgivning skulle være mulighed for f .eks . 
at undlade revision af koncernregnskabet . Et urevideret koncernregnskab kan således ikke anvendes .

De hidtil gældende bemærkninger til § 112, jf . specielle bemærkninger til § 112: Folketingstidende 2000-
01, A, L 138 som fremsat, side 3332-3333, vil fortsat være gældende med ovenstående ændringer .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 112, stk . 2, nr . 2, indsættes efter »koncernregnskab og«: »hvor relevant« .

Lovbemærkninger
§ 112 giver mulighed for, at modervirksomheder, der selv er dattervirksomheder, kan undlade at udar-
bejde koncernregnskab, hvis de opfylder visse nærmere angivne betingelser . § 112, stk . 1, omfatter til-
fælde, hvor den højere modervirksomhed er placeret inden for EU/EØS .

En modervirksomhed, der selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der ikke henhører 
under lovgivningen i et EU/EØS-land, kan efter § 112, stk . 2, på visse betingelser undlade at udarbejde kon-
cernregnskab . § 112, stk . 2, nr . 2, implementerer regnskabsdirektivets artikel 23, stk . 8, litra a og b . Efter 
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artikel 23, stk . 8, litra b, er det en betingelse, at den højere modervirksomhed udarbejder et koncernregn-
skab og, hvor relevant, en konsolideret ledelsesberetning efter regnskabsdirektivets krav, efter IFRS eller 
efter regler, som i det mindste er ligeværdige med direktivet eller IFRS .

I praksis kan den højere modervirksomhed uden for EU/EØS, der udarbejder koncernregnskab, være 
omfattet af regler, der ikke stiller krav om en ledelsesberetning - eksempelvis IFRS eller US GAAP . Regn-
skabsdirektivet er på dette område således mere lempeligt end årsregnskabsloven, idet muligheden for at 
undlade at udarbejde koncernregnskab efter lovens § 112, stk . 2, forudsætter, at det koncernregnskab, 
som den danske modervirksomhed indgår i, indeholder en konsolideret ledelsesberetning .

Det foreslås derfor, at ordlyden i § 112, stk . 2, nr . 2, tilpasses ordlyden i artikel 23, stk . 8, litra b, i regn-
skabsdirektivet . Med den foreslåede ændring tydeliggøres det, at den danske modervirksomheds mulig-
hed for at undlade at udarbejde koncernregnskab - hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere 
modervirksomhed beliggende uden for et EU/EØS-land - alene forudsætter en konsolideret ledelsesberet-
ning i det koncernregnskab, hvori modervirksomheden indgår, såfremt den højere modervirksomhed hen-
hører under en lovgivning i et land, der stiller krav om en ledelsesberetning . Det afgørende er således til-
gængeligheden af en konsolideret ledelsesberetning i det højere liggende koncernregnskab og ikke en sub-
jektiv vurdering af relevansen heraf .
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Gældende bestemmelse
§ 113 . For koncerner, som efter eliminering, jf . § 120, opfylder størrelsesgrænserne for mellemstore virk-
somheder, jf . § 7, stk . 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for mellemsto-
re virksomheder i regnskabsklasse C .

Stk. 2. For koncerner, som efter eliminering, jf . § 120, opfylder størrelsesgrænserne for store virksom-
heder, jf . § 7, stk . 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for store virksom-
heder i regnskabsklasse C . 1 . pkt . finder tilsvarende anvendelse for koncerner, som efter eliminering, jf . 
§ 120, opfylder størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf . § 7, stk . 2-4, men som ikke kan undlade at 
udarbejde koncernregnskab i henhold til § 110 .

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af regnskabsklasse D, skal koncernregnskabet udarbejdes ef-
ter reglerne i regnskabsklasse D uanset koncernens størrelse .

Stk. 4. Aflægger en modervirksomhed, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, alligevel et kon-
cernregnskab, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne om 
koncernregnskaber i kapitel 14 anvendelse . Modervirksomheden kan dog anvende reglerne for årsregn-
skaber i regnskabsklasse B på koncernregnskabet, hvis modervirksomheden kunne undlade at aflægge 
koncernregnskab efter § 110 . Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog i koncernregnskabet ind-
regnes og måles til disse virksomheders indre værdi ved anvendelse af bestemmelserne i § 43 a, stk . 2-6 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 113 . Hvis en modervirksomhed kan undlade at aflægge koncernregnskab, men alligevel aflægger et 
sådant, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne om koncern-
regnskaber i kapitel 14 anvendelse . Dog kan modervirksomheden anvende reglerne for årsregnskaber i 
regnskabsklasse B på koncernregnskabet, hvis den kunne undlade at aflægge koncernregnskab efter § 110 . 
Bestemmelsen i § 84 finder dog anvendelse på koncernregnskabet .

Lovbemærkninger
Ligesom i gældende lovs § 2 d forudsættes det, at de modervirksomheder, der kan undlade at aflægge kon-
cernregnskab, fordi det er en lille koncern, eller fordi man anvender en højere modervirksomheds koncer-
nregnskab, kan have behov for alligevel at udarbejde det pågældende koncernregnskab . Forslagets § 113, 
1 . pkt ., fortsætter med denne antagelse, idet bestemmelsen dog redaktionelt er tilpasset ordlyden af 
bestemmelsen i forslagets § 2, stk . 4, hvorefter der med hensyn til visse oplysningskrav sondres mellem, 
om det pågældende frivilligt udarbejdede regnskab kun er til virksomhedens eget brug eller påtænkes 
brugt overfor udenforstående . Der forudsættes ikke nogen væsentlig forskel i forhold til gældende lov . For-
målet er at sikre, at koncernregnskaber, der bruges i forhold til tredjemand, ikke bliver helt usammenlig-
nelige i forhold til omverdenens forventninger til et koncernregnskab .

På grund af undtagelserne for små koncerner er reglerne for koncernregnskaber indrettet på mellemstore 
og store koncerner. Imidlertid må man forvente, at langt de fleste frivillige koncernregnskaber udarbejdes 
for koncerner, der er små i lovens forstand . Derfor tillader forslagets 2 . pkt ., at de pågældende koncern-
regnskaber med hensyn til de regler, der tages fra årsregnskabsreglerne, udarbejdes efter reglerne i 
klasse B, når undtages fra reglerne om kapitalandele i associerede virksomheder m .v ., der kræver anven-
delse af equity-metoden efter forslagets § 84 .
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Forslaget indebærer imidlertid kun anvendelse af reglerne om udarbejdelse af koncernregnskab . Der er i 
lighed med nugældende lov intet krav om revision eller indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af 
det frivillige koncernregnskab .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 113, 3 . pkt ., affattes således:

»Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog i koncernregnskabet indregnes og måles til disse virk-
somheders indre værdi ved anvendelse af bestemmelserne i § 43 a, stk . 2-6 .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 113, 3 . pkt ., skal virksomheden i koncernregn-
skabet anvende den indre værdis metode på indregning og måling af kapitalandele i associerede virksom-
heder, jf . henvisningen i bestemmelsen til § 84 . Dette krav er i overensstemmelse med 7 . direktivs artikel 
33, stk . 4 . Kravet er derfor videreført med redaktionelle ændringer i den foreslåede nye affattelse af 
§ 113, 3 . pkt . Henvisningen til § 84 er således ændret til en henvisning til § 43 a, stk . 2-6, som en konse-
kvens af den foreslåede flytning af § 84 til den nye § 43 a.

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 113 affattes således:

»§ 113 . For koncerner, som efter eliminering, jf . § 120, opfylder størrelsesgrænserne for mellemstore 
virksomheder, jf . § 7, stk . 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for mellem-
store virksomheder i regnskabsklasse C .

Stk. 2 . For koncerner, som efter eliminering, jf . § 120, opfylder størrelsesgrænserne for store virksom-
heder, jf . § 7, stk . 2-4, skal koncernregnskabet i det mindste udarbejdes efter reglerne for store virksom-
heder i regnskabsklasse C . 1 . pkt . finder tilsvarende anvendelse for koncerner, som efter eliminering, jf . 
§ 120, opfylder størrelsesgrænserne for små virksomheder, jf . § 7, stk . 2-4, men som ikke kan undlade at 
udarbejde koncernregnskab i henhold til § 110 .

Stk. 3 . Er modervirksomheden omfattet af regnskabsklasse D, skal koncernregnskabet udarbejdes efter 
reglerne i regnskabsklasse D uanset koncernens størrelse .

Stk. 4 . Aflægger en modervirksomhed, som kan undlade at aflægge koncernregnskab, alligevel et kon-
cernregnskab, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, finder bestemmelserne om 
koncernregnskaber i kapitel 14 anvendelse . Modervirksomheden kan dog anvende reglerne for årsregn-
skaber i regnskabsklasse B på koncernregnskabet, hvis modervirksomheden kunne undlade at aflægge 
koncernregnskab efter § 110 . Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog i koncernregnskabet ind-
regnes og måles til disse virksomheders indre værdi ved anvendelse af bestemmelserne i § 43 a, stk . 2-6 .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 113 i årsregnskabsloven fastslår, at små koncerner, som er fritaget for at udarbejde kon-
cernregnskab, men som frivilligt udarbejder koncernregnskab, kan følge reglerne for årsregnskaber i regn-
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skabsklasse B ved udarbejdelsen af koncernregnskabet med en enkelt undtagelse . De skal anvende indre 
værdis metode, jf . § henvisningen i § 119, stk . 1, til § 43 a, stk . 2-6 .

Det foreslås, at § 113 affattes på ny . Der foreslås tre stykker, som præciserer, hvilket regelsæt der skal føl-
ges — reglerne i regnskabsklasse B, C eller D — ved udarbejdelse af koncernregnskab i de situationer, som 
ikke er omfattet af den gældende § 113 .

De foreslåede nye bestemmelser svarer til Erhvervsstyrelsens fortolkning af de gældende regler på områ-
det, men for at der ikke skal kunne opstå tvivl, foreslås det, at der indsættes udtrykkelige bestemmelser 
herom i loven .

Det foreslås, at de nye stykker indsættes som stk . 1-3, mens den gældende bestemmelse i § 113 viderefø-
res som stk . 4 uden ændringer .

§ 7, stk. 2-4, som foreslås ændret i forslagets § 1, nr. 13-16, finder anvendelse ved afgørelsen af, om en 
koncern opfylder størrelsesgrænserne for henholdsvis små, mellemstore eller store koncerner . Dette er 
relevant for at afgøre, hvilke bestemmelser koncernregnskabet omfattes af .

Den foreslåede nye § 113, stk . 1, fastslår, at reglerne i regnskabsklasse C for mellemstore virksomheder 
finder anvendelse på koncernregnskabet, hvis koncernen efter eliminering, jf. den gældende § 120, opfyl-
der størrelsesgrænserne for mellemstore virksomheder .

Forslaget betyder, at når der i lovens kapitel 14 henvises til, hvilke bestemmelser som gælder for koncern-
regnskabet, kan mellemstore virksomheder undlade at følge de bestemmelser, som i årsregnskabet alene 
gælder for store virksomheder i regnskabsklasse C eller virksomheder i regnskabsklasse D .

Direktivet indeholder ikke særlige regler for mellemstore koncerner . Medlemsstaterne kan dog fritage mel-
lemstore koncerner fra pligten til at udarbejde koncernregnskab, jf . artikel 23, stk . 2, i det nye regnskabs-
direktiv . Medlemsstaterne kan således opretholde pligten til at udarbejde koncernregnskab, men efter 
lempeligere regler end for store koncerner, der efter direktivet har pligt til at udarbejde koncernregnskab .

Den foreslåede § 113, stk . 2, 1 . pkt ., fastslår, at reglerne i regnskabsklasse C om årsregnskaber for store 
virksomheder finder  anvendelse  på  koncernregnskabet,  hvis  koncernen efter  eliminering,  jf.  den gæl-
dende § 120, opfylder størrelsesgrænserne for at være en stor koncern .

Forslaget betyder, at når der i lovens kapitel 14 henvises til, hvilke bestemmelser som gælder for koncern-
regnskabet, skal store virksomheder følge de bestemmelser, som gælder for store virksomheder, men kan 
undlade at følge de bestemmelser, som i årsregnskabet alene gælder for regnskabsklasse D .

Det præciseres samtidig i den foreslåede § 113, stk . 2, 2 . pkt ., at små koncerner, som ikke opfylder betin-
gelserne i § 110 for at undlade at udarbejde koncernregnskab, skal udarbejde koncernregnskab efter reg-
lerne for store virksomheder .

Denne bestemmelse er relevant, hvis en af dattervirksomhederne i koncernen er omfattet af regn-
skabsklasse D, jf . § 109, stk . 2, 1 . pkt . Årsagen til, at disse små koncerner skal følge reglerne for store virk-
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somheder, er, at de efter direktivets regler ikke kan fritages for koncernregnskabspligt og derfor skal følge 
de samme regler som store koncerner .

I den nye § 113, stk . 3, præciseres det, at reglerne for årsregnskaber for regnskabsklasse D skal opfyldes 
ved udarbejdelsen af koncernregnskabet, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . 
Dette gælder uanset koncernens størrelse . Det er naturligvis ikke alle regler i regnskabsklasse D, som skal 
opfyldes i koncernregnskabet, men alene de bestemmelser, der henvises til fra bestemmelser i årsregn-
skabslovens kapitel 14 .

Den gældende § 113 foreslås, som nævnt ovenfor, videreført uden ændringer som stk . 4 .

I  visse  tilfælde  kan  en modervirksomhed,  der  kan  undlade  at  aflægge  koncernregnskab,  fordi  den  er 
modervirksomhed for en lille koncern, eller fordi den anvender en højere modervirksomheds koncernregn-
skab, have behov for alligevel at udarbejde et koncernregnskab. Bestemmelsen finder alene anvendelse på 
modervirksomheder, som opfylder betingelserne for at undlade at udarbejde koncernregnskab, men som 
alligevel frivilligt udarbejder et koncernregnskab .

Forslaget til § 113, stk . 4, har til formål at sikre, at koncernregnskaber, der udarbejdes frivilligt og bruges 
i forhold til tredjemand, lever op til omverdenens forventninger til et koncernregnskab .

For at sikre sammenlignelighed kræver 1. pkt., at en modervirksomhed, som kan undlade at aflægge kon-
cernregnskab, men alligevel aflægger et sådant, der ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget 
brug, skal udarbejde koncernregnskabet efter de almindelige bestemmelser om koncernregnskaber i kapi-
tel 14 .

På grund af undtagelserne for små koncerner er reglerne for koncernregnskaber indrettet på mellemstore 
og store koncerner . Det ville dog være uhensigtsmæssigt, hvis en lille koncern, alene på baggrund af et fri-
villigt udarbejdet koncernregnskab, blev omfattet af de mere byrdefulde regler i regnskabsklasse C . Der-
for tillader forslagets stk . 4, 2 . pkt ., at de frivillige koncernregnskaber for små koncerner kan udarbejdes 
efter reglerne i regnskabsklasse B .

Dog kræves det, at kapitalandele i associerede virksomheder skal indregnes efter indre værdis metode, 
som beskrevet i § 43 a .

Forslaget indebærer imidlertid kun anvendelse af reglerne om udarbejdelse af koncernregnskab . Der er 
intet krav om revision eller indsendelse til Erhvervsstyrelsen af det frivillige koncernregnskab .
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Kapitel 14 
Koncernregnskabets indhold

Omfattet af konsolideringen

Gældende bestemmelse
§ 114 . Medmindre andet følger af denne paragraf, skal alle koncernvirksomhedernes regnskaber indgå i 
koncernregnskabet ved fuld konsolidering .

Stk. 2. En koncernvirksomhed kan holdes ude af konsolideringen, hvis
1) den er en dattervirksomhed og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser mo-

dervirksomhedens udøvelse af sine rettigheder over dattervirksomhedens aktiver eller ledelse,
2) den er en dattervirksomhed, og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig frist 

eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger,
3) den er en dattervirksomhed, der ikke tidligere har indgået i koncernregnskabet ved konsolidering, og 

modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandelene i dattervirksomheden med henblik på ef-
terfølgende at overdrage den eller

4) den er en erhvervsdrivende moderfond, der selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter 
og ikke, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte, har tilgodehavender hos eller har 
stillet sikkerhed for nogen af sine dattervirksomheder .
Stk. 3. (Ophævet) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 114 . Medmindre andet følger af denne paragraf, skal alle koncernvirksomhedernes regnskaber indgå i 
koncernregnskabet ved fuld konsolidering .

Stk. 2 . En koncernvirksomhed kan holdes ude af konsolideringen, hvis
1) den er en dattervirksomhed og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad begrænser moder-

virksomhedens udøvelse af sine rettigheder over dattervirksomhedens aktiver eller ledelse,
2) den er en dattervirksomhed, og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en rimelig frist 

eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger,
3) den er en dattervirksomhed, der ikke tidligere har indgået i koncernregnskabet ved konsolidering, og 

modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandelene i dattervirksomheden med henblik på efter-
følgende at overdrage den eller

4) den er en erhvervsdrivende moderfond, der selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter 
og ikke, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte, har tilgodehavender hos eller har 
stillet sikkerhed for nogen af sine dattervirksomheder .
Stk. 3 . En dattervirksomhed skal holdes ude af konsolideringen, hvis den er omfattet af regnskabsreg-

ler udstedt af Finanstilsynet og dermed ikke er omfattet af denne lov . Det samme gælder, hvis koncern-
regnskabet i lignende tilfælde ikke vil kunne opfylde kravet om et retvisende billede i § 11, stk . 1, og for-
holdet ikke kan afhjælpes ved supplerende oplysninger .
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Lovbemærkninger
Kapitel 14 regulerer selve udarbejdelsen af koncernregnskabet . Dette sker for at kunne vise et „årsregn-
skab“ for koncernen, som om dens virksomheder var smeltet sammen til én virksomhed . Udarbejdelsen 
indebærer:
• afgørelse af, hvilke koncernvirksomheder, der skal med i konsolideringen — § 114,
•  sammendrag af de konsoliderede virksomheders regnskaber og klassifikation — §§ 115-118,
• harmonisering af værdiansættelsen i de involverede regnskaber — § 119,
• eliminering af de indbyrdes mellemværender, transaktioner og fortjeneste/tab — § 120,
• udligning af modervirksomhedens kapitalandele i dattervirksomhederne med disses egenkapital, her-

under beregning af goodwill — §§ 121-123,
• pro rata konsolidering af fælles ledede virksomheder — § 124,
• udarbejdelse af konsoliderede noter m .v . til koncernregnskabet — §§ 125-127, og
• udarbejdelse af ledelsesberetning til koncernregnskabet — § 128 .

Forslagets § 114, stk . 1, fastslår, at alle dattervirksomheder principielt skal indgå i konsolideringen, og at 
dette skal ske ved fuld konsolidering . Dvs . at den pågældende dattervirksomheds regnskab indgår 100 % i 
konsolideringen uanset modervirksomhedens andel af dattervirksomhedens kapital . Pro rata konsolide-
ring, dvs . kun konsolidering i forhold til modervirksomhedens andel af den pågældende virksomheds kapi-
tal, behandles under forslagets § 124 vedrørende fælles ledede virksomheder .

Stk . 2 svarer til gældende lovs § 2 b, stk . 1, nr . 2-4, der i sin tid implementerede kravene i 7 . direktivs arti-
kel 13 om udeholdelse af dattervirksomheder af konsolideringen . Der beskrives for koncerner under 
almindelige virksomheder tre tilfælde (nr . 1, 2 og 3), og et særligt tilfælde for koncerner under erhvervs-
drivende fonde (nr . 4), jf . nugældende § 28, stk . 4, i lov om erhvervsdrivende fonde . Gældende lovs § 2 b, 
stk . 1, nr . 1 og stk . 2, indeholder desuden en bestemmelse om udeholdelse på grund af dattervirksomhe-
dens ubetydelighed . Denne retstilstand er opretholdt ved forslagets generelle væsentlighedsregel i § 13, 
stk . 1, nr . 3, således at bestemmelsen i gældende lov ikke er nødvendig længere .

Stk . 2, nr . 1, gør det muligt at undlade konsolidering, hvis modervirksomheden ikke kan udøve de rettighe-
der, der ellers var grundlaget for koncernforholdet . Der kan f .eks . være tale om en dattervirksomhed, der 
har hjemsted i et land, der på grund af undtagelsestilstand eller andre særlige forhold lægger retlige eller 
faktiske hindringer i vejen for udøvelse af den bestemmende indflydelse på dattervirksomhedens ledelse 
eller ligefrem båndlægger væsentlige aktiver af betydning for erhvervsaktiviteterne . Endvidere sigter reg-
len på de tilfælde, hvor moderselskabet nok besidder flertallet af stemmerne i selskabet, men på grund af 
f.eks. et stemmeloft er forhindret i at udøve bestemmende indflydelse.

Stk . 2, nr . 2, giver mulighed for at udeholde dattervirksomheden af konsolideringen, hvis modervirksom-
heden ikke kan indhente de nødvendige oplysninger, f .eks . til brug for elimineringer og værdiansættelse, 
inden for rimelig tid eller uden uforholdsmæssigt store omkostninger . Denne undtagelse bør anvendes 
med forsigtighed, da det normalt vil være i regnskabsbrugers interesse i stedet at basere koncernregnska-
bet på skønnede tal, hvis usikkerhed oplyses i noterne . Er der kun tale om uvæsentlige manglende oplys-
ninger, er det en følge af lovens almindelige væsentlighedskrav, at dattervirksomheden under alle omstæn-
digheder skal medtages . Små, men alligevel mere væsentlige mangler kan også i stort omfang afhjælpes 
ved at forklare usikkerhederne i noterne .
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Stk . 2, nr . 3, tillader udeholdelse af konsolidering, hvis dattervirksomheden alene besiddes med henblik på 
en overdragelse, altså en midlertidig besiddelse, og dattervirksomheden ikke tidligere har været konsoli-
deret . Dette vil f .eks . være tilfældet, hvor kapitalandelene i dattervirksomheden er overtaget ved inddri-
velse af pantsikkerhed, eller hvor en virksomhed erhverver en anden koncern, hvor det med det samme i 
forbindelse med erhvervelsen besluttes at videresælge en eller flere af de nyerhvervede virksomheder. 
Reglen gælder derimod ikke de tilfælde, hvor en i gennem længere tid medkonsolideret virksomhed skal 
afhændes . Dette er præciseret ved en tekst, der er inspireret af den engelske regel i Companies Act 1985 
Section 229 (3)(c) . Er der truffet beslutning om at sælge en dattervirksomhed, og afventer gennemførel-
sen af salget alene færdiggørelse af formaliteter, kan den pågældende dattervirksomhed tages ud af kon-
solideringen og behandles som afhændet, jf . forslagets § 13, stk . 1, nr . 2 (substansforudsætningen) .

Stk . 2, nr . 4, svarer til nugældende § 28, stk . 4, i lov om erhvervsdrivende fonde og er medtaget som følge 
af inddragelse af regnskabsreglerne for erhvervsdrivende fonde i forslaget . Der er foretaget redaktionelle 
ændringer, navnlig som en kodificering af praksis ved at præcisere, at moderfonden skal have en meget 
begrænset erhvervsaktivitet. Dette begreb findes tilsvarende i § 1, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde 
og omfatter f .eks . fonde, der som almennyttig aktivitet (ikke erhvervsmæssigt) driver et museum, men 
samtidig udlejer en enkelt mindre beboelseslejlighed i samme bygning på markedsvilkår . Bestemmelsen 
som sådan tilgodeser de tilfælde, hvor erhvervsaktiviteterne er placeret i dattervirksomhederne, og fon-
den ikke direkte eller indirekte deltager i disse aktiviteter. Her kan det være hensigtsmæssigt at aflægge 
koncernregnskabet uden at inddrage moderfondens årsregnskab, således at koncernregnskabet i det 
store hele kun beskriver erhvervsaktiviteterne .

Stk . 3 er en tilpasning af gældende lovs § 2 b, stk . 3 . Efter 7 . direktivs artikel 14, stk . 1, skal dattervirksom-
heder og herigennem eventuelt også hele underkoncerner udelades af et konsolideret regnskab, hvis dets 
medtagelse vil stride mod pligten til at give et retvisende billede . Direktivet understreger, at reglen ikke kan 
benyttes alene, fordi en virksomheds aktiviteter f .eks . er handel eller tjenesteydelser, og den øvrige kon-
cern driver industriaktiviteter . At der er tale om et virksomhedskonglomerat er altså ikke tilstrækkeligt til, 
at bestemmelsen skal benyttes .

I realiteten blev bestemmelsen i sin tid indføjet i direktivet for at tilgodese situationen i koncerner med han-
del, industri eller tjenesteydelser m.v., der havde en finansiel virksomhed som f.eks. en bank eller et forsik-
ringsselskab som dattervirksomhed. Her ville den finansielle virksomheds regnskab være udarbejdet efter 
helt andre principper og klassifikationer end den øvrige koncern. Når bestemmelsen blev udformet så 
bredt, skyldtes det, at man ikke kunne overskue, hvorvidt der var andre virksomheder, hvis forhold til en 
almindelig koncern ville ligne de nævnte finansielle virksomheders, ligesom man måtte tage højde for den 
finansielle sektors forskellige struktur i medlemslandene.

Direktivbestemmelsen har været kritiseret fra internationalt hold, hvor man finder udeholdelse af virksom-
heder af konsolideringen skadelig og foreslår andre måder at løse de eventuelle forskelle på, typisk ved 
yderligere oplysning . Der er direkte modstrid mellem IAS 27 og direktivet på dette punkt . Europakommis-
sionen har som konsekvens heraf nedtonet betydningen af artikel 14, således at det indskærpes, at 
bestemmelsen kun skal bruges meget sjældent, jf . her Europa-kommissionens Fortolkningsmeddelelse af 
20 . januar 1998, afsnit 57 og 58 . Der har været forsøg på at udnytte den brede formulering til uretmæs-
sigt at udeholde virksomheder af koncernregnskabet . Forslaget søger derfor at stramme bestemmelsen 
ved at konkretisere de typiske anvendelsestilfælde — finansielle virksomheder — og blot lade en mulighed 
stå åben for situationer, der ligger tæt op ad typetilfældene .
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Bestemmelsen i gældende lov om, at virksomheder, som udeholdes fra konsolideringen efter stk . 3, skal 
måles efter indre værdis metode bortfalder, da værdien af kapitalandele i dattervirksomheder fremover 
under alle omstændigheder skal måles efter denne metode i årsregnskabet og overføres til koncernregn-
skabet, jf . forslagets § 84, der via § 119, stk . 1, gøres anvendelig på koncernregnskabet .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 114, stk . 3, ophæves .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 114, stk . 3, giver mulighed for, at dattervirksomheder 
med forskelligartet aktivitet under visse betingelser kan udeholdes af konsolideringen . Bestemmelsen har 
baggrund i den dagældende artikel 14 i 7 . direktiv, som nu er ophævet ved Rådets direktiv 2003/51/EF af 
18 . juni 2003 . Direktivet trådte i kraft den 17 . juli 2003 og skal være gennemført i medlemsstaterne senest 
den 1 . januar 2005 . Som en konsekvens heraf foreslås det, at årsregnskabslovens § 114, stk . 3, ophæves .
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Generelle krav til koncernregnskabet (konsolideringen)

Gældende bestemmelse
§ 115 . Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansiel-
le stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 115 . Koncernregnskabet skal vise de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansiel-
le stilling samt deres resultat, som om de tilsammen var en enkelt virksomhed .

Lovbemærkninger
Forslagets § 115 viderefører gældende lovs § 57 med hensyn til koncernreglernes hovedprincip: det 
såkaldte past-equity-princip . Dette fastslår, at de konsoliderede virksomheders aktiver, forpligtelser og 
egenkapital, økonomiske stilling samt resultatet fra koncernetableringstidspunktet skal beskrives, som om 
de tilsammen udgør en enkelt virksomhed .

Formålet med aflæggelse af et koncernregnskab er at tilgodese behovet hos koncernens interessegrupper 
for oplysning om hele koncernens økonomiske udvikling uden hensyn til de grænser, som internt afstikkes 
af den juridiske strukturering . Koncernen udgør reelt en økonomisk enhed, hvis regnskab meget ofte er 
mere relevant for regnskabsbrugerne end modervirksomhedens årsregnskab . Den ofte betydelige sam-
handel og væsentlige mellemværender m .v . mellem virksomhederne nødvendiggør en samlet oversigt, 
som kun et konsolideret regnskab giver . De seneste årtiers udvikling hen imod stadig større og ofte mere 
komplekse koncerner betyder, at regnskabslæseren har fået et stigende behov for et dokument, som kan 
give et samlet overblik .
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Gældende bestemmelse
§ 116 . Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirksomhedens årsregnskab .

Stk. 2. Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag tre måneder eller mindre forud for eller 
efter modervirksomhedens balancedag, kan dattervirksomheden indgå i konsolideringen på grundlag af 
sit årsregnskab . Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag mere end tre måneder forud for el-
ler efter modervirksomhedens balancedag, skal dattervirksomheden indgå i koncernregnskabet på grund-
lag af et særligt regnskab udarbejdet efter denne lovs bestemmelser pr . modervirksomhedens balancedag .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 116 . Koncernregnskabet skal have samme balancedag som modervirksomhedens årsregnskab .

Stk. 2 . Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag tre måneder eller mindre forud for moder-
virksomhedens balancedag, kan dattervirksomheden indgå i konsolideringen på grundlag af sit årsregn-
skab . Ligger en konsolideret dattervirksomheds balancedag mere end tre måneder forud for modervirk-
somhedens balancedag, skal dattervirksomheden indgå i koncernregnskabet på grundlag af et særligt regn-
skab udarbejdet efter denne lovs bestemmelser pr . modervirksomhedens balancedag .

Lovbemærkninger
Forslagets § 116, stk . 1, slår på samme måde som § 11 i gældende årsregnskabsbekendtgørelse fast, at 
koncernregnskabet skal slutte samme dato som modervirksomheden, og at koncernen dermed også skal 
have samme regnskabsår som modervirksomheden . Dette er en implementering af 7 . direktivs artikel 27 .

Hvis dattervirksomhedens balancedag ligger mindre end tre måneder forud for modervirksomhedens 
balancedag, accepteres det efter stk . 2, at dattervirksomhedens balance uden videre anvendes i konsoli-
deringen . Her skal der oplyses særskilt om betydningsfulde hændelser i den mellemliggende periode, jf . 
forslagets § 125, stk . 2, nr . 2 . Herved undgår dattervirksomheden at skulle udarbejde endnu en balance 
pr . moderselskabets balancedato . Den bedste løsning er naturligvis, at de to virksomheder har samme 
balancedato og forslagets § 15, stk . 4, foreskriver da også, at de to datoer så vidt muligt skal være ens .

Er den mellemliggende periode imidlertid mere end tre måneder, bliver dattervirksomheden under alle 
omstændigheder nødt til at udarbejde et perioderegnskab pr . koncernens — dvs . modervirksomhedens 
balancedato til brug for konsolideringen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 116, stk . 2, indsættes to steder efter »forud for«: »eller efter« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 116, stk . 1, skal koncernregnskabet have samme balancedato som modervirksom-
hedens årsregnskab . Den gældende bestemmelse implementerer det nye regnskabsdirektivs artikel 24, 
stk . 8 .

Hvis dattervirksomhedens balancedag ligger tre måneder eller mindre forud for modervirksomhedens 
balancedag, accepteres det efter stk . 2, at dattervirksomhedens balance uden videre anvendes i konsoli-
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deringen . Her skal der oplyses særskilt om betydningsfulde hændelser i den mellemliggende periode, jf . 
§ 125, stk . 2, nr . 2 . Herved undgår dattervirksomheden at skulle udarbejde endnu en balance pr . moder-
selskabets balancedato . Den bedste løsning er naturligvis, at de to virksomheder har samme balancedato, 
og § 15, stk . 5, foreskriver da også, at de to datoer så vidt muligt skal være ens .

Er den mellemliggende periode imidlertid mere end tre måneder, bliver dattervirksomheden under alle 
omstændigheder nødt til at udarbejde et perioderegnskab pr . koncernens — dvs . modervirksomhedens — 
balancedato til brug for konsolideringen .

Den gældende bestemmelse i årsregnskabsloven tillader kun, at dattervirksomhedens balancedag kan 
være tre måneder eller mindre før koncernens balancedag . Det nye regnskabsdirektiv giver imidlertid i 
artikel 24, stk . 8, litra d, medlemsstaterne mulighed for at tillade, at balancedagen også kan være tre 
måneder eller mindre efter balancedagen i koncernregnskabet .

Det foreslås, at denne mulighed også udnyttes i årsregnskabsloven . Herved tilpasses loven også til IFRS, 
som har en tilsvarende bestemmelse i IFRS 10, afsnit B92 og B93 .

De hidtil gældende bemærkninger til årsregnskabslovens § 116, stk . 2, jf . specielle bemærkninger til 
§ 116, stk . 2: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3335, vil fortsat være gældende 
med ovennævnte ændringer .
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Sammendrag

Gældende bestemmelse
§ 117 . Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, således at ensartede indtægter og omkostnin-
ger samt aktiver og passiver sammenlægges . Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendige på 
grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber .

Stk. 2. Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet er etableret i løbet af regnskabsåret, må kun 
indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået ef-
ter tidspunktet for koncernforholdets etablering .

Stk. 3. Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet ophører i løbet af regnskabsåret, må kun 
indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået ind-
til tidspunktet for koncernforholdets ophør .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 117 . Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, således at ensartede indtægter og omkostnin-
ger samt aktiver og passiver sammenlægges . Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendige på 
grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber .

Stk. 2 . Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet er etableret i løbet af regnskabsåret, må kun 
indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået efter 
tidspunktet for koncernforholdets etablering .

Stk. 3 . Koncernvirksomheder, for hvilke koncernforholdet ophører i løbet af regnskabsåret, må kun 
indgå i sammendraget med indtægter og omkostninger af de transaktioner og forhold, der er opstået ind-
til tidspunktet for koncernforholdets ophør .

Lovbemærkninger
Forslagets § 117, stk . 1, 1 . pkt ., beskriver sammendragsmetoden, hvor ensartede poster i de konsolide-
rede regnskaber lægges sammen post for post . Bestemmelsen viderefører gældende lovs § 58, stk . 2, 
samt gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 14, stk . 1, 2 . pkt .

Stk . 1, 2 . pkt ., kræver, at der sker de tilpasninger, der følger af de særlige forhold, som gør sig gældende 
for koncernregnskaber. Det vil navnlig være tilfældet med hensyn til omklassifikationer, fordi nogle poster 
får en anden rolle i koncernsammenhæng, end hvis de kun betragtes ud fra det enkelte selskabs synsvin-
kel. Endvidere forekommer der i koncernregnskabet poster, som ikke findes i årsregnskabet, f.eks. mino-
ritetsinteressers andel af egenkapital og resultat .

Da koncernregnskabet beskriver koncernen, kan resultater af dattervirksomheders aktiviteter fra før kon-
cernetableringen ikke indregnes i koncernresultatet, jf . stk . 2 . På tilsvarende måde skal resultatet fra dat-
tervirksomheden kun indgå frem til det tidspunkt, hvor koncernforholdet ophører, f .eks . fordi dattervirk-
somheden afhændes, jf . stk . 3 .
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Klassifikation

Gældende bestemmelse
§ 118 . Koncernregnskabets balance, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse 
skal opstilles efter reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse C, jf . § 78, medmindre andet følger af 2 . 
pkt . eller stk . 2-4 . Hvis modervirksomheden skal følge reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse D, jf . 
§ 102, skal koncernregnskabet også følge disse regler, medmindre andet følger af stk . 2-4 .

Stk. 2. Kapitalandele i, tilgodehavender hos eller gæld til ikke-konsoliderede dattervirksomheder, hen-
holdsvis kapitalinteresser, opføres som særskilte poster i koncernregnskabets balance .

Stk. 3. Den konsoliderede egenkapital kan opstilles således, at kun de poster vises, der er nødvendige 
for at opnå et retvisende billede som anført i § 11, stk . 1 .

Stk. 4. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opføres 
som en særskilt hovedpost under »Egenkapital« . Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dat-
tervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt post i ledelsens forslag til beslutning om anven-
delse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 118 . Koncernregnskabets balance, resultatopgørelse og pengestrømsopgørelse skal opstilles efter reg-
lerne for årsregnskaber i regnskabsklasse C, jf . § 78, medmindre andet følger af 2 . pkt . eller stk . 2-4 . Hvis 
modervirksomheden skal følge reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse D, jf . § 102, skal koncernregn-
skabet også følge disse regler, medmindre andet følger af stk . 2-4 .

Stk. 2 . Kapitalandele i, tilgodehavender hos eller gæld til ikke konsoliderede dattervirksomheder, hen-
holdsvis associerede virksomheder, opføres som særskilte poster i koncernregnskabets balance .

Stk. 3 . Den konsoliderede egenkapital kan opstilles således, at kun de poster vises, der er nødvendige 
for at opnå et retvisende billede som anført i § 11, stk . 1 .

Stk. 4 . Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opføres 
som en særskilt hovedpost mellem »Egenkapital« og »Forpligtelser« . Minoritetsinteressernes forholds-
mæssige andel af dattervirksomhedernes resultat opføres som en særskilt post i resultatopgørelsen .

Lovbemærkninger
Forslagets § 118, stk. 1, indebærer, at alle lovens almindelige bestemmelser om opstilling og klassifikation 
m .v . anvendes på koncernregnskabet . Derved videreføres gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 10, 
stk . 1 . Af hensyn til lovens opdeling i regnskabsklasser bestemmes det, at det lovpligtige koncernregnskab 
som minimum skal følge reglerne i regnskabsklasse C . Skal modervirksomheden følge reglerne i klasse D, 
er forskellen med hensyn til klassifikation blot, at der ikke kan undtages for kravet om oplysning om netto-
omsætning .

Stk. 2 viderefører gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 13 med hensyn til klassifikation af poster 
vedrørende dattervirksomheder, der ikke indgår i konsolideringen .

Stk . 3 er ny og tillader, at koncernens egenkapital uanset kravet om sammendrag af post for post kan 
opstilles, så der kun medtages de poster, som er nødvendige af hensyn til et retvisende billede . Det bety-
der bl .a ., at reserver m .v . i egenkapitalen, hvis funktion er at blokere for anvendelse af virksomhedens mid-
ler i den ene eller anden sammenhæng, ikke behøver at fremstå særskilt, da muligheden for at anvende 
reserver ikke er relevant i koncernregnskabet .
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Stk . 4 viderefører delvist gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 12, der implementerer 7 . direktivs 
artikel 21 og 23 . Bestemmelsen indeholder de nærmere krav til præsentationen af minoritetsinteresser-
nes andel af koncernens resultat og egenkapital. Muligheden for at klassificere minoritetsinteresserne som 
en del af egenkapitalen er fjernet, da denne mulighed er i strid med IAS 27 . Fremover kan minoritetsinte-
resser alene placeres som en særskilt hovedpost mellem Egenkapital og Forpligtelser . Regnskabsrådet har 
støttet denne tilpasning . Minoritetsinteresser optræder, hvor modervirksomheden ikke besidder 100% af 
kapitalandelene i en eller flere af de konsoliderede virksomheder og er defineret i bilag 1, A, nr. 2.

Koncerngoodwill og -badwill kan ikke modregnes med hinanden, jf . modregningsforbudet i § 13, stk . 1, 
nr . 8 . Dette skyldes, at en modregning med fælles afskrivning af goodwill og badwill ville være i strid med 
IAS 22 . Dette er en skærpelse i forhold til gældende ret .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 118, stk . 1, 1 . pkt ., indsættes efter »resultatopgørelse«: », egenkapitalopgørelse« .

Lovbemærkninger
Af den gældende § 118, stk . 1, 1 . pkt ., fremgår det bl .a ., at koncernregnskabets balance, resultatopgø-
relse og pengestrømsopgørelse skal opstilles efter reglerne for koncernregnskaber i regnskabsklasse C .

Det foreslås, at der i § 118, stk . 1, 1 . pkt ., også indsættes et krav om, at egenkapitalopgørelsen skal opstil-
les efter reglerne for regnskabsklasse C .

Kravet om udarbejdelse af egenkapitalopgørelse for koncernen er dog ikke nyt . Det fremgår således af den 
gældende § 126, stk . 1, nr . 4, om notekrav for koncernen, som henviser til den gældende § 87 a, hvoref-
ter der som note skal udarbejdes en egenkapitalopgørelse .

Med den foreslåede ændring af § 87 a, erstattes kravet om noteoplysninger om bevægelser på egenkapi-
talen i årsregnskabet i den gældende § 87 a af et krav om udarbejdelse af en egentlig egenkapitalopgø-
relse, der placeres som et særskilt element i årsregnskabet i henhold til den foreslåede nye § 86 a . Om bag-
grunden herfor henvises til de specielle bemærkninger til § 86 a . Disse ændringer har ingen indvirkning på 
kravene til indholdet i egenkapitalopgørelsen .

Den nævnte foreslåede nye § 86 a indgår i reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse C, og med den 
foreslåede ændring af § 118, stk . 1, bliver det således et krav til koncernregnskabet, at det skal omfatte 
en egenkapitalopgørelse opstillet efter reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse C .

De hidtil gældende bemærkninger til årsregnskabslovens § 118, stk . 1-3, jf . specielle bemærkninger til 
§ 118: Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3336, vil fortsat være gældende med oven-
nævnte ændringer .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 118, stk . 4, affattes således:

»Stk. 4 . Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opfø-
res som en særskilt hovedpost under »Egenkapital« . Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt post i ledelsens forslag til beslutning om anven-
delse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 118, stk . 4, stiller krav om, at minoritetsinteressernes 
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital præsenteres som en særskilt hovedpost 
mellem egenkapital og forpligtelser .

I henhold til den internationale regnskabsstandard IAS 1, afsnit 54, skal minoritetsinteresser præsenteres 
i en særskilt post under egenkapitalen .

Efter samme model som for egenkapitalen kræver den gældende § 118, stk . 4, at minoritetens forholds-
mæssige andel af resultatet skal præsenteres i resultatopgørelsen som en omkostning .

Her anfører IAS 1, afsnit 81B, at minoritetens andel af årets resultat skal fremgå af allokeringen af årets 
resultat for koncernen .

Den gældende § 118, stk . 4, er baseret på fortolkningen af det dagældende regnskabsdirektiv i 2001 . 
Dette er imidlertid blevet ændret efterfølgende, hvorfor direktivet ikke længere forhindrer en tilpasning til 
IFRS .

Det foreslås derfor, at § 118, stk . 4, affattes på ny . Bestemmelsen tilpasses IFRS, således at minoritetsin-
teressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt post i 
ledelsens forslag til allokering af koncernens overskud eller dækning af underskud, og ikke længere som 
en særskilt post i resultatopgørelsen . Tilsvarende skal minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes egenkapital opføres som en særskilt post under egenkapitalen, og ikke længere 
som en særskilt post mellem egenkapital og forpligtelser .

Dette medfører også, at minoritetsinteresser kan udgøre et negativt beløb, hvis egenkapitalen i en kon-
cernvirksomhed er negativ .

Da minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital efter forslaget 
anses som en del af koncernens egenkapital, vil køb af kapitalandele fra en minoritetsejer også være at 
betragte som en egenkapitaltransaktion (udlodning) . Tilsvarende vil gælde ved salg af en minoritetsandel 
(kapitaltilgang) .

De hidtil gældende bemærkninger til § 118, stk . 4, erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 118, stk . 2, ændres »associerede virksomheder« til: »kapitalinteresser« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr. 76 og 77, om definition af »kapi-
talinteresser« . Der henvises til bemærkningerne hertil .
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Indregning og måling

Gældende bestemmelse
§ 119 . De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger indregnes 
og måles efter ensartede metoder i overensstemmelse med reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse 
C, jf . §§ 33-52, 78 og 82-83 b . Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog indregnes og måles ef-
ter indre værdis metode, jf . § 43 a, stk . 2-6 .

Stk. 2. I koncernregnskabet anvendes så vidt muligt de samme metoder for indregning og grundlag for 
måling som i modervirksomhedens årsregnskab . Anvender konsoliderede dattervirksomheder andre me-
toder og grundlag i deres eget årsregnskab, udarbejdes et nyt regnskab med henblik på koncernregnska-
bet, hvori der indregnes og måles i overensstemmelse med de i dette anvendte metoder og grundlag .

Stk. 3. Stk . 2, 2 . pkt ., kan fraviges i særlige tilfælde .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 119 . De af konsolideringen omfattede aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger indregnes 
og måles efter ensartede metoder i overensstemmelse med reglerne for årsregnskaber i regnskabsklasse 
C, jf . §§ 33-52, 78 og 82-85 .

Stk. 2 . I koncernregnskabet anvendes så vidt muligt de samme metoder for indregning og grundlag for 
måling som i modervirksomhedens årsregnskab . Anvender konsoliderede dattervirksomheder andre meto-
der og grundlag i deres eget årsregnskab, udarbejdes et nyt regnskab med henblik på koncernregnskabet, 
hvori der indregnes og måles i overensstemmelse med de i dette anvendte metoder og grundlag .

Lovbemærkninger
Forslagets § 119, stk . 1, bestemmer i lighed med gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 16, at indreg-
ning og måling skal ske i overensstemmelse med reglerne for årsregnskaber, dvs . bestemmelserne i kapi-
tel 7 og 10 . Endvidere skal metoder for indregning og måling være ensartede . Dette er også et udslag af 
hovedprincippet om, at koncernregnskabet skal være et årsregnskab for den samlede virksomhed .

Ved henvisningen til reglerne for årsregnskaber og hermed også forslagets § 84, der foreskriver pligt for 
virksomheder i regnskabsklasse C til at anvende equity-metoden (regnskabsmæssig indre værdi), er plig-
ten efter 7 . direktivs artikel 33 til at anvende denne metode på kapitalandele i koncernens associerede virk-
somheder implementeret på en anden måde end efter årsregnskabsbekendtgørelsens § 18 . Her blev det i 
en udtrykkelig bestemmelse i koncernkapitlet foreskrevet, at equity-metoden skulle anvendes i koncern-
regnskabet . Nu sker det indirekte ved henvisningen til § 84 .

Stk . 2, 1 . pkt ., fastslår, at de anvendte metoder til indregning og måling af aktiver og forpligtelser som 
hovedregel skal være de samme i modervirksomhedens årsregnskab og i koncernregnskabet . Anvendelse 
af forskellige metoder ville være i strid med kravet om konsistens i forslagets § 13, stk . 1, nr . 7 .

Det følger af forslagets § 13, stk . 1, nr . 3, at metodeharmoniseringen kan undlades, hvis afvigelserne kun 
har uvæsentlig betydning for et retvisende billede . Af ordlyden i forslagets § 119, stk . 2, „så vidt muligt“ 
fremgår endvidere, at omvurdering kan undlades, hvor det ikke er muligt at foretage den .

7 . direktivs artikel 29, stk . 5, om regulering af værdiansættelse af aktiver alene efter skattemæsssige reg-
ler, er ikke implementeret, da denne er rettet mod de lande, hvor årsregnskabet og de skattemæssige 
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opgørelser er koblet sammen. Denne kobling findes stadig i en række lande, herunder Tyskland, Frankrig 
og Sverige, men synes til en vis grad på tilbagetog bl .a . under påvirkning af de internationale regnskabs-
standarder, der ikke har en sådan kobling . Siden 1985 har der ikke været en sådan kobling for selskaber i 
Danmark . Ved harmoniseringen med reglerne for de danske modervirksomheder forsvinder i øvrigt beho-
vet for en særregel om disse forhold .

Det fremgår af stk . 2, 2 . pkt ., at regnskabsmæssige opgørelser fra dattervirksomhederne, såfremt det er 
nødvendigt, skal omarbejdes således, at de er opgjort i overensstemmelse med koncernens metoder for 
indregning og måling . Forslaget tilsigter i lighed med gældende lov ikke, at der skal være harmoni mellem 
datterselskabets egne og koncernens metoder . Forskelle undgås dog ofte, men det kan særligt være aktu-
elt for udenlandske dattervirksomheder, som er omfattet af andre landes lovgivning .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 119, stk . 1, ændres »82-85« til: »82-83 b«, og som 2 . pkt . indsættes:

»Kapitalandele i associerede virksomheder skal dog indregnes og måles efter indre værdis metode, jf . 
§ 43 a, stk . 2-6 .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 119, stk . 1, indeholder henvisninger til de bestemmel-
ser i årsregnskabslovens regnskabsklasse C, som skal følges ved indregning og måling i koncernregnska-
bet . Henvisningerne er foreslået ændret som følge af ændringerne vedrørende produktionsmetoden (for-
slagets § 1, nr . 16 og 26) og anvendelsen af indre værdis metode, hvorefter det fremover bliver frivilligt at 
anvende den indre værdis metode ved indregning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 
virksomheder i årsregnskabet (forslagets § 1, nr . 15 og 27) .

Efter 7 . direktivs artikel 33, er det derimod ikke muligt at fritage virksomhederne for at anvende den indre 
værdis metode på associerede virksomheder i koncernregnskabet . Som en konsekvens heraf er der indsat 
en ny bestemmelse i § 119, stk . 1, 2 . pkt . , hvoraf det fremgår, at kapitalandele i associerede virksomhe-
der som hidtil skal indregnes efter den indre værdis metode i koncernregnskabet .

Den nye bestemmelse i § 119, stk . 1, 2 . pkt ., er på dette punkt i overensstemmelse med den internationale 
regnskabsstandard IAS 28, Investeringer i associerede virksomheder, der regulerer den regnskabsmæs-
sige behandling af kapitalandele i associerede virksomheder .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 119 indsættes som stk . 3:

»Stk . 3 . Stk . 2, 2 . pkt ., kan fraviges i særlige tilfælde .«
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Lovbemærkninger
§ 119 angiver krav for indregning og måling i et koncernregnskab . Efter § 119, stk . 2, 1 . pkt ., skal der i kon-
cernregnskabet så vidt muligt anvendes de samme metoder for indregning og måling, som anvendes for 
modervirksomhedens årsregnskab . I medfør af 2 . pkt . skal der for dattervirksomheder, som anvender 
andre metoder og grundlag i deres regnskaber, udarbejdes et nyt regnskab med henblik på koncernregn-
skabet, hvori der indregnes og måles i overensstemmelse med de i koncernregnskabet anvendte metoder 
og grundlag .

Efter direktivets artikel 24, stk . 12, skal det i særlige tilfælde være tilladt at undlade at indregne alle akti-
ver og passiver efter samme regnskabspraksis . I sådanne særlige tilfælde kræver direktivet, at en begrun-
delse herfor oplyses i en note .

Det medfører, at aktiver og forpligtelser fra en eller flere dattervirksomheder i særlige tilfælde vil kunne 
indregnes og måles på et andet grundlag end tilsvarende aktiver og forpligtelser fra andre koncernvirk-
somheder, herunder modervirksomheden . Hvis denne mulighed anvendes, skal der i henhold til direktivet 
oplyses herom i noterne, ligesom det skal behørigt begrundes .

Det foreslås på denne baggrund, at der i § 119 indsættes et stk . 3, der giver mulighed for i særlige tilfælde 
i koncernregnskabet at acceptere forskellig regnskabspraksis ved indregning og måling af visse aktiver og 
forpligtelser og derved fravige kravet i § 119, stk . 2, 2 . pkt .

Det er kravet om ensartet indregning og måling, som fraviges . Det vil således fortsat være et krav, at alle 
aktiver og forpligtelser indregnes og måles efter metoder, som er tilladt i årsregnskabsloven . Særlige for-
hold er primært forhold, hvor en omregning af posten vil medføre en omkostning for virksomheden, som 
er uforholdsmæssig stor sammenholdt med den forventede effekt af omregningen og postens størrelse .

Da der netop er tale om særlige tilfælde, forventes muligheden kun anvendt i meget sjældne tilfælde . Brug 
af undtagelsen må ikke påvirke regnskabsbrugerens vurdering af en koncern, da bestemmelsen i § 11 om 
det retvisende billede også omfatter indregning og måling i koncernregnskabet .

Fravigelsen skal oplyses og begrundes, jf . § 125, stk . 2, nr . 3, som ændret ved § 1, nr . 61, i lovforslaget .
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Eliminering

Gældende bestemmelse
§ 120 . Følgende poster skal elimineres:
1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,
2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og
3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i po-

sternes bogførte værdi .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 120 . Følgende poster skal elimineres:
1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,
2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og
3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i poster-

nes bogførte værdi .
Stk. 2 . Bestemmelsen i stk . 1, nr . 3, kan i særlige tilfælde fraviges, hvis transaktionen er sket på nor-

male vilkår i et velfungerende marked og elimineringen desuden ville medføre uforholdsmæssigt store 
omkostninger .

Lovbemærkninger
Forslagets § 120, der viderefører gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 15, omhandler et vigtigt led 
i konsolideringen . Der sker her fuld (100%) eliminering, selvom hvor stor en andel modervirksomheden har 
i dattervirksomheden . Baggrunden herfor er, at uanset andelen i kapitalen måske endda er lille i forhold til 
kapitalens størrelse, så har modervirksomheden bestemmende indflydelse og råder derfor over hele dat-
tervirksomheden til koncernens drift . Derfor elimineres alle indbyrdes mellemværender, transaktioner og 
gevinster/tab, der er opstået som følge af transaktioner imellem koncernvirksomhederne . Basis for reglen 
findes i 7. direktivs artikel 26.

Stk . 2 indeholder en undtagelse til kravet om eliminering . Det antages, at en sådan manglende eliminering 
ikke vil påvirke regnskabslæserens vurdering af koncernregnskabets udsagn væsentligt . Spørgsmålet er 
dog omtvistet, da det er et klart brud på enhedskonceptet i past-equity-metoden, der ellers er direktivets 
og lovens hovedregel . Det er en betingelse, at transaktionerne har fundet sted på normale markedsvilkår, 
og at transaktionspriserne således ikke afviger hverken i op- eller nedadgående retning fra, hvad to uaf-
hængige parter ville aftale .

Eliminering kan også undlades, hvis der kun er tale om ubetydelige beløb . Dette følger allerede af forsla-
gets § 13, stk . 1, nr . 3 . Vurderingen af, hvorvidt beløbene er af uvæsentlig betydning, skal ske i forhold til 
den samlede koncern .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelserne i årsregnskabslovens § 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., 
ophæves .

Den gældende § 120, stk . 2, i årsregnskabsloven indeholder en undtagelse, hvorefter visse koncernin-
terne transaktioner er undtaget fra kravet om eliminering af koncerninterne fortjenester og tab .

Den gældende bestemmelse er en gennemførelse af det tidligere 7 . selskabsdirektivs artikel 26, stk . 2 . 
Denne undtagelse er ophævet med det nye regnskabsdirektiv, idet undtagelsen ikke er medtaget i direkti-
vet .

Undtagelsen i § 120, stk . 2, foreslås derfor også ophævet .

Undtagelsen er også i strid med de internationale regnskabsstandarder IFRS, og ophævelsen medvirker 
således til en tilpasning af loven til IFRS .

Koncernetablering

Gældende bestemmelse
§ 121 . Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder ved 
overtagelsesmetoden, jf . § 122 .

Stk. 2. Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en modervirksom-
hed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende indflydelse 
både før og efter virksomhedssammenslutningen, og er denne bestemmende indflydelse ikke midlertidig, 
kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf . § 123 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 121 . Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder ved 
overtagelsesmetoden, jf . § 122 .

Stk. 2 . Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en modervirk-
somhed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende indfly-
delse, kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf . § 123 .

Stk. 3 . Sammenlægningsmetoden efter § 123 kan endvidere finde anvendelse, hvis modervirksomhe-
den ved tableringen af koncernforholdet
1) har samme dagsværdi som dattervirksomheden,
2) efter erhvervelsen besidder mindst 90 pct . af stemmerettighederne og af den pålydende værdi af den 

erhvervede virksomheds virksomhedskapital og
3) har opnået besiddelsen i kraft af en ordning, der indebærer, at

a) hverken de hidtidige virksomhedsdeltagere tilsammen eller de virksomhedsdeltagere tilsammen, 
der ved ordningen har modtaget kapitalandele i bytte for deres rettigheder i dattervirksomheden, 
får bestemmende indflydelse over modervirksomheden,

b) de hidtidige virksomhedsdeltagere og de virksomhedsdeltagere, der ved ordningen har modtaget 
kapitalandele i bytte for deres rettigheder over dattervirksomheden, skal have samme rettigheder 
og

c) det kontante vederlag ikke overstiger 10 pct . af den pålydende værdi af de modtagne kapitalande-
le .

Lovbemærkninger
Forslagets § 121 omhandler 3 situationer, hvoraf den første må karakteriseres som virksomhedsoverta-
gelse og de to andre som virksomhedssammenlægning .

Efter forslagets stk . 1 er udgangspunktet, at en koncernetablering anses for at skulle foregå efter overta-
gelsesmetoden, medmindre andet fremgår, således som det kan ses i de næste to stykker . Overtagelses-
metoden beskrives nærmere i § 122 .

Efter forslagets stk . 2 kan koncernovertagelser, der foregår inden for arms længde, hvor der ikke hersker 
almindelige markedsvilkår, foretages uden indregning af goodwill eller badwill . Der er her tale om situati-
oner, hvor det er den samme interesse, der ejer begge virksomheder, således at der ikke sker en reel pris-
fastsættelse, og dermed heller ikke er grundlag for at beregne goodwill . Det kan f .eks . være to dattervirk-
somheder inden for en koncern, hvor det er den øverste modervirksomhed, der bestemmer det hele, eller 
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Koncernetablering

Gældende bestemmelse
§ 121 . Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder ved 
overtagelsesmetoden, jf . § 122 .

Stk. 2. Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en modervirksom-
hed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende indflydelse 
både før og efter virksomhedssammenslutningen, og er denne bestemmende indflydelse ikke midlertidig, 
kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf . § 123 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 121 . Når intet andet fremgår, behandles etablering af et koncernforhold mellem to virksomheder ved 
overtagelsesmetoden, jf . § 122 .

Stk. 2 . Er de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge underlagt en modervirk-
somhed i et koncernforhold, eller er begge i øvrigt underlagt den samme interesses bestemmende indfly-
delse, kan koncernetableringen behandles efter sammenlægningsmetoden, jf . § 123 .

Stk. 3 . Sammenlægningsmetoden efter § 123 kan endvidere finde anvendelse, hvis modervirksomhe-
den ved tableringen af koncernforholdet
1) har samme dagsværdi som dattervirksomheden,
2) efter erhvervelsen besidder mindst 90 pct . af stemmerettighederne og af den pålydende værdi af den 

erhvervede virksomheds virksomhedskapital og
3) har opnået besiddelsen i kraft af en ordning, der indebærer, at

a) hverken de hidtidige virksomhedsdeltagere tilsammen eller de virksomhedsdeltagere tilsammen, 
der ved ordningen har modtaget kapitalandele i bytte for deres rettigheder i dattervirksomheden, 
får bestemmende indflydelse over modervirksomheden,

b) de hidtidige virksomhedsdeltagere og de virksomhedsdeltagere, der ved ordningen har modtaget 
kapitalandele i bytte for deres rettigheder over dattervirksomheden, skal have samme rettigheder 
og

c) det kontante vederlag ikke overstiger 10 pct . af den pålydende værdi af de modtagne kapitalande-
le .

Lovbemærkninger
Forslagets § 121 omhandler 3 situationer, hvoraf den første må karakteriseres som virksomhedsoverta-
gelse og de to andre som virksomhedssammenlægning .

Efter forslagets stk . 1 er udgangspunktet, at en koncernetablering anses for at skulle foregå efter overta-
gelsesmetoden, medmindre andet fremgår, således som det kan ses i de næste to stykker . Overtagelses-
metoden beskrives nærmere i § 122 .

Efter forslagets stk . 2 kan koncernovertagelser, der foregår inden for arms længde, hvor der ikke hersker 
almindelige markedsvilkår, foretages uden indregning af goodwill eller badwill . Der er her tale om situati-
oner, hvor det er den samme interesse, der ejer begge virksomheder, således at der ikke sker en reel pris-
fastsættelse, og dermed heller ikke er grundlag for at beregne goodwill . Det kan f .eks . være to dattervirk-
somheder inden for en koncern, hvor det er den øverste modervirksomhed, der bestemmer det hele, eller 
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det kan være to virksomheder, der begge ejes af den samme privatperson . I almindelig praksis fastsættes 
der normalt heller ikke goodwill i sådanne tilfælde . Disse tilfælde er ikke behandlet af de internationale 
standarder, jf . her IAS 22, der undtager dem . Her kan sammenlægningsmetoden altså anvendes . Metoden 
beskrives i § 123 .

I situationer, hvor hverken deltagerne i den overtagende virksomhed eller deltagerne i den erhvervede 
virksomhed  kan  få  bestemmende  indflydelse  over  de  to  virksomheder,  tillader  stk.  3  den  såkaldte 
„pooling-of-interest-metode“ . Dette er også en sammenlægningsmetode . Er de to grupper lige stærke i 
stemmevægt, er én af betingelserne for at anvende reglen tilstede . Er der spredning af kapitalbesiddelse 
på mange personer i grupperne uden særlig, fælles interesse, kan parternes mulighed for at samle stem-
mer nok til at bestemme være så beskåret, at der ikke fordres en absolut paritet mellem gruppernes stem-
mevægt . Det afhænger af den konkrete situation, hvorvidt lovens betingelse om ligevægt er opfyldt . Des-
uden kræves, at de to gruppers medlemmer har nogenlunde de samme rettigheder . Det kræves også, at 
der ikke må være betalt mere end 10 procent af den pålydende værdi af de ved bytningen modtagne kapi-
talandele i kontant vederlag . Endvidere kræves, at de to virksomheder — her dog via en omregning til dags-
værdi — skal være nogenlunde lige store, og at modervirksomheden efter erhvervelsen besidder mindst 90 
procent af den pålydende værdi af kapitalen .

Metoden, der om end med visse mangler er tilladt efter 7 . direktivs artikel 20, er tilladt i IAS 22, men den 
har været kritiseret . Dette hænger dog mest sammen med tilfælde af misbrug, der navnlig er forekommet 
i lande, der ikke har krævet opfyldelse af betingelser i samme omfang som her i forslaget . Såvel i IASC som 
i USA foregår en debat om metodens berettigelse, der i nogen grad er foranlediget af særlige amerikanske 
problemer . Det er dog usikkert, hvad slutresultatet af debatten bliver . Metoden foreslås i forslaget også for 
at tilgodese nogle af de behov, der hidtil er blevet tilgodeset ved den i forslaget ophævede adgang til 
straksafskrivning af goodwill . Regnskabsrådets rapport afsnit 11 .4 .4 . er gået ind for adgang til at anvende 
sammenlægningsmetoden .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelserne i årsregnskabslovens § 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., 
ophæves .

Efter årsregnskabslovens § 121, stk . 1, skal virksomhedsovertagelser som hovedregel behandles efter 
overtagelsesmetoden . Hovedreglen følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 24, der viderefører en til-
svarende bestemmelse i det dagældende 7 . selskabsdirektivs artikel 19 .

Årsregnskabslovens § 121, stk . 2 og 3, indeholder dog undtagelser til denne hovedregel . Undtagelserne 
giver mulighed for at anvende sammenlægningsmetoden i stedet for overtagelsesmetoden, når visse 
betingelser er opfyldt .

Ved anvendelse af overtagelsesmetoden foretages der en omvurdering til dagsværdi af den overtagne 
virksomheds aktiver og forpligtelser, når disse skal indregnes i den overtagende virksomheds koncern-
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regnskab . En eventuel forskel mellem nettoaktiverne, som er opgjort til dagsværdi, og købesummen ind-
regnes som goodwill .

Efter sammenlægningsmetoden sker der ikke omvurdering af den overtagne virksomheds aktiver og for-
pligtelser, når disse skal indregnes i den overtagende virksomheds koncern regn skab . Her sker der alene 
en tilpasning af regnskabspraksis . En eventuel forskel mellem nettoaktiverne, som er opgjort til bogført 
værdi, og købesummen fratrækkes straks i egenkapitalen .

Efter § 121, stk . 2, kan sammenlægningsmetoden anvendes, hvis de involverede virksomheder, ved etab-
leringen af koncernforholdet, er underlagt en modervirksomhed i et koncernforhold, eller begge i øvrigt er 
underlagt den samme interesses bestemmende indflydelse. Denne bestemmelse gennemfører mulighe-
den i direktivets artikel 25 . I de tilfælde, der er omfattet af § 121, stk . 2, som omtalt ovenfor, er det op til 
virksomheden, om den ønsker at anvende sammenlægningsmetoden eller overtagelsesmetoden . Den 
eneste undtagelse er ved lodrette fusioner, hvor der ikke ydes noget vederlag ved fusionen . Her er det 
Erhvervsstyrelsens fortolkning, at alene sammenlægningsmetoden (baseret på værdierne i modervirk-
somhedens koncernregnskab) kan anvendes . Her ville en anvendelse af overtagelsesmetoden indebære 
en indregning af oparbejdet goodwill i dattervirksomheden i den periode, den var kontrolleret af moder-
virksomheden, hvilket i praksis ville være at sidestille med indregning af egen oparbejdet goodwill og der-
med være i strid med årsregnskabslovens § 41, stk . 1, 2 . pkt ., der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 58 . 
Endvidere ville den manglende betaling af vederlag medføre, at opgørelsen af værdierne var usikker og 
ikke burde kunne danne grundlag for etablering af frie reserver, som igen kunne danne grundlag for udbe-
taling af udbytte .

Den internationale regnskabsstandard IFRS 3 har som årsregnskabsloven det udgangspunkt, at overtagel-
sesmetoden skal anvendes . IFRS 3 regulerer dog ikke de tilfælde, som er beskrevet i § 121, stk . 2, hvorfor 
virksomheder, som anvender IFRS, i mange tilfælde også anvender sammenlægningsmetoden ved koncer-
ninterne virksomhedsoverdragelser m .v .

Valg af metode er udtryk for valg af regnskabspraksis, og metoden skal anvendes konsekvent og systema-
tisk over tid, jf . årsregnskabs lovens § 13, stk . 2, 1 . pkt . Der skal således anvendes en ensartet praksis for 
virksomhedssammenslutninger af ensartet karakter . Hvis virksomheden ønsker at ændre regnskabsprak-
sis, skal dette ske i overensstemmelse med bestemmelsen i årsregnskabslovens § 13, stk . 2 . 2 . pkt .

Et eksempel på ændring af praksis er, hvor en virksomhed hidtil generelt har indregnet koncerninterne 
virksomhedsovertagelser efter sammenlægningsmetoden, men fremover ønsker at anvende overtagel-
sesmetoden .

Den anden undtagelse findes i den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 121, stk. 3, som giver 
mulighed for at anvende sammenlægningsmetoden ved virksomhedssammenslutninger, hvor der er tale 
om, at to ligeværdige parter etablerer en koncern eller indgår i en fusion .

Denne mulighed kan ikke opretholdes med det nye regnskabsdirektiv, da den tidligere hjemmel i 7 . sel-
skabsdirektivs artikel 20, er ophævet . Det vurderes desuden, at muligheden i årsregnskabslovens § 121, 
stk . 3, kun har været anvendt i et fåtal af situationer, siden den blev indført i 2001 .

Muligheden i det gældende stk . 3 er også i strid med de internationale regnskabsstandarder IFRS .
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Det foreslås derfor, at § 121, stk . 3, ophæves .

De hidtil gældende bemærkninger til § 121 erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 121, stk. 2, indsættes efter »bestemmende indflydelse«: »både før og efter virksomhedssammenslut-
ningen, og denne bestemmende indflydelse ikke er midlertidig«.

Lovbemærkninger
§ 121 regulerer, hvilken metode der anvendes ved indregning og måling af en virksomhedsovertagelse .

Efter stk . 1 skal virksomhedsovertagelser som hovedregel behandles efter overtagelsesmetoden, jf . 
§ 122, hvilket medfører, at der foretages en omvurdering til dagsværdi af den overtagne virksomheds akti-
ver og forpligtelser, når disse skal indregnes i den overtagende virksomheds koncernregnskab . En even-
tuel forskel mellem nettoaktiverne, som er opgjort til dagsværdi, og købesummen indregnes som goodwill . 
Dette følger af regnskabsdirektivets artikel 24, stk . 3 .

Stk . 2 indeholder en undtagelse til den nævnte hovedregel, hvorefter der, når visse betingelser er opfyldt, 
i stedet er mulighed for at anvende sammenlægningsmetoden . Efter sammenlægningsmetoden sker der 
ikke omvurdering af den overtagne virksomheds aktiver og forpligtelser . Her sker der alene en tilpasning 
af regnskabspraksis . En eventuel forskel mellem nettoaktiverne, som er opgjort til bogført værdi, og købe-
summen, fratrækkes direkte i egenkapitalen .

Efter stk . 2 kan sammenlægningsmetoden anvendes, hvis de involverede virksomheder ved etableringen 
af koncernforholdet er underlagt en modervirksomhed i et koncernforhold, eller begge involverede virk-
somheder  i  øvrigt er underlagt den samme  interesses bestemmende  indflydelse. Denne bestemmelse 
implementerer muligheden i direktivets artikel 25 for at anvende sammenlægningsmetoden .

Den foreslåede ændring af stk . 2 præciserer, at det er en betingelse for at anvende sammenlægningsme-
toden, at den fælles bestemmende indflydelse eksisterer både før og efter virksomhedssammenslutnin-
gen, og at denne fælles bestemmende indflydelse ikke er midlertidig. Der er alene tale om en præcisering 
af bestemmelsen, da fortolkningen af bestemmelsen allerede har forudsat det foran nævnte .

Virksomhedsovertagelse

Gældende bestemmelse
§ 122 . Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og for-
pligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnskabet, uan-
set de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance . 

Stk. 2. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, tages der udgangs-
punkt i de faktiske forhold . Hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver, kan den formelt 
erhvervende virksomhed anses for erhverver .

Stk. 3. De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret dattervirksomhed, målt til kost-
pris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens net-
toaktiver, målt til dagsværdi, jf . stk . 1 . Udligningen sker på tidspunktet for koncernetableringen .

Stk. 4. Et efter stk . 3 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf . § 43 . Et efter stk . 3 
fremkommet negativt forskelsbeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen .

Stk. 5. Kapitalandele i en modervirksomhed, der besiddes af en konsolideret virksomhed, udlignes ikke, 
men behandles som egne kapitalandele .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 122 . Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og for-
pligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnskabet, uan-
set de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance . Herunder skal forventede 
omkostninger til omstrukturering i den erhvervede virksomhed indregnes som hensatte forpligtelser .

Stk. 2 . De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret dattervirksomhed, målt til kost-
pris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens net-
toaktiver, målt til dagsværdi, jf . stk . 1 . Udligningen sker på tidspunktet for koncernetableringen .

Stk. 3 . Et efter stk . 2 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf . § 43 . Et efter stk . 2 
fremkommet negativt forskelsbeløb indregnes som en særskilt periodeafgrænsningspost under forpligtel-
ser med en passende benævnelse . Beløbet indregnes i resultatopgørelsen i takt med realiseringen af de 
forhold, som ligger til grund for forskelsbeløbet, dog højst over 20 år .

Stk. 4 . Kapitalandele i en modervirksomhed, der besiddes af en konsolideret virksomhed, udlignes ikke, 
men behandles som egne kapitalandele .

Lovbemærkninger
Bestemmelserne i forslagets stk . 1 og 2, er nye i forhold til gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 14, 
stk . 1, 1 . pkt ., og § 17, stk . 1 og 2 . Efter forslagets stk . 1, 1 . pkt ., skal dattervirksomhedens aktiver og for-
pligtelser indregnes til dagsværdi på overtagelsestidspunktet . Det betyder, at alle aktiver og forpligtelser, 
som kan måles pålideligt, skal indregnes . Ikke alene skal de aktiver og forpligtelser, der var optaget i dat-
tervirksomhedens balance forud for koncernetableringen medregnes, men også de aktiver og forpligtel-
ser — navnlig de første — der ikke var indregnet i det inddragne årsregnskab, skal indregnes og måles, hvis 
de opfylder betingelserne i forslagets § 33 . Indregningspligten omfatter også hensatte forpligtelser . 
Anvendelse af dagsværdi er reguleret i forslagets § 37 . Metoden ses ikke at være i strid med 7 . direktivs 
artikel 19, stk . 1 .
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Virksomhedsovertagelse

Gældende bestemmelse
§ 122 . Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og for-
pligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnskabet, uan-
set de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance . 

Stk. 2. Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, tages der udgangs-
punkt i de faktiske forhold . Hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver, kan den formelt 
erhvervende virksomhed anses for erhverver .

Stk. 3. De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret dattervirksomhed, målt til kost-
pris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens net-
toaktiver, målt til dagsværdi, jf . stk . 1 . Udligningen sker på tidspunktet for koncernetableringen .

Stk. 4. Et efter stk . 3 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf . § 43 . Et efter stk . 3 
fremkommet negativt forskelsbeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen .

Stk. 5. Kapitalandele i en modervirksomhed, der besiddes af en konsolideret virksomhed, udlignes ikke, 
men behandles som egne kapitalandele .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 122 . Etableres koncernforholdet ved overtagelse af en virksomhed, indregnes og måles aktiver og for-
pligtelser på erhvervelsestidspunktet i den erhvervede virksomhed til dagsværdi i koncernregnskabet, uan-
set de før erhvervelsen ikke havde været indregnet i virksomhedens balance . Herunder skal forventede 
omkostninger til omstrukturering i den erhvervede virksomhed indregnes som hensatte forpligtelser .

Stk. 2 . De konsoliderede virksomheders kapitalandele i en konsolideret dattervirksomhed, målt til kost-
pris, udlignes med de konsoliderede virksomheders forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens net-
toaktiver, målt til dagsværdi, jf . stk . 1 . Udligningen sker på tidspunktet for koncernetableringen .

Stk. 3 . Et efter stk . 2 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf . § 43 . Et efter stk . 2 
fremkommet negativt forskelsbeløb indregnes som en særskilt periodeafgrænsningspost under forpligtel-
ser med en passende benævnelse . Beløbet indregnes i resultatopgørelsen i takt med realiseringen af de 
forhold, som ligger til grund for forskelsbeløbet, dog højst over 20 år .

Stk. 4 . Kapitalandele i en modervirksomhed, der besiddes af en konsolideret virksomhed, udlignes ikke, 
men behandles som egne kapitalandele .

Lovbemærkninger
Bestemmelserne i forslagets stk . 1 og 2, er nye i forhold til gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 14, 
stk . 1, 1 . pkt ., og § 17, stk . 1 og 2 . Efter forslagets stk . 1, 1 . pkt ., skal dattervirksomhedens aktiver og for-
pligtelser indregnes til dagsværdi på overtagelsestidspunktet . Det betyder, at alle aktiver og forpligtelser, 
som kan måles pålideligt, skal indregnes . Ikke alene skal de aktiver og forpligtelser, der var optaget i dat-
tervirksomhedens balance forud for koncernetableringen medregnes, men også de aktiver og forpligtel-
ser — navnlig de første — der ikke var indregnet i det inddragne årsregnskab, skal indregnes og måles, hvis 
de opfylder betingelserne i forslagets § 33 . Indregningspligten omfatter også hensatte forpligtelser . 
Anvendelse af dagsværdi er reguleret i forslagets § 37 . Metoden ses ikke at være i strid med 7 . direktivs 
artikel 19, stk . 1 .
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I stk . 1, 2 . pkt ., er det præciseret, at forventede omkostninger til omstruktureringer i den tilkøbte virksom-
hed skal indregnes som hensatte forpligtelser. Da sådanne hensættelser skal opfylde definitionen på for-
pligtelser, skal de være forholdvis konkrete på tidspunktet for overtagelsen . Der henvises i den forbindelse 
til kriterierne i IAS 22 . Der kan være tilfælde, hvor forslaget kræver hensættelser, men hvor standarden 
ikke tillader dette . Det skyldes den forskel i kriterierne for indregning af hensættelser, som eksisterer mel-
lem direktiverne og IAS 22 . Der henvises til forslagets § 47 om indregningen af hensættelser .

Det efter stk. 1 fremkomne beløb for nettoaktiverne fratrækkes herefter iflg. forslagets stk. 2, i modervirk-
somhedens kostpris for kapitalandelene . Forskelsværdien mellem de to beløb, den regnskabsmæssige 
indre værdi på basis af dagsværdier og modervirksomhedens kostpris for kapitalandelene i dattervirksom-
heden, betegnes normalt som koncerngoodwill — hvis beløbet er positivt — og koncernbadwill eller negativ 
koncerngoodwill — hvis beløbet er negativt . Dattervirksomhedens egenkapital (nettoaktiver) opgøres på 
grundlag af dagsværdierne på det tidspunkt, da koncernforholdet blev etableret .

Gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 17, stk . 1, tillader, at opgørelsen af nettoaktiver kan foretages 
pr . den første balancedag, hvor dattervirksomheden konsolideres, hvis koncernregnskabet kun i uvæsent-
lig grad påvirkes heraf . Denne mulighed er ikke medtaget i forslaget, men kan eventuelt anvendes under 
henvisning til forslagets § 13, stk . 1, nr . 3 . Forslaget omtaler intetsteds udtrykkeligt uvæsentlige forhold, 
men er der tale om ubetydelig påvirkning af koncernregnskabet, vil opgørelsen tilsvarende kunne tages op 
pr . første balancedag, hvor dattervirksomheden medkonsolideres .

Et positivt forskelsbeløb, der fremkommer ved behandlingen i de to første stykker, skal herefter behand-
les som goodwill, dvs . aktiveres og afskrives over sin brugstid, jf . forslagets stk . 3, 1 . pkt . Af forslagets 
§ 43, stk . 1, fremgår det forudsætningsvis, at erhvervet goodwill skal aktiveres, ligesom det udtrykkeligt 
fremgår af forslagets § 43, stk . 3, at goodwill skal afskrives over højst 20 år . Der gælder altså — i overens-
stemmelse med IAS 22 — samme regler for behandling af den goodwill, virksomheden erhverver ved over-
tagelse af en aktivitet direkte, som for den goodwill koncernen (modervirksomheden) erhverver ved over-
tagelse af kapitalandele i en virksomhed . Den hidtidige adgang i årsregnskabsbekendtgørelsens § 17, 
stk . 3, til at straksafskrive koncerngoodwill foreslås hermed afskaffet .

Forslagets stk . 3, 2 . pkt . bestemmer, at et negativt forskelsbeløb optages under forpligtelserne som en 
særskilt periodeafgrænsningspost i form af udskudt indtægt . Dette er anderledes end efter nugældende 
lov, hvor behandlingen af badwill har givet anledning til kritik . Det skønnes, at den ændrede behandling lig-
ger inden for rammerne af 7 . direktivs artikel 31, som denne er fortolket af Europa-kommissionen .

I praksis vil et negativt forskelsbeløb ofte hidrøre fra situationer, hvor den købende virksomhed forventer, 
at der foretages omstruktureringer af den købte virksomhed . IAS 22 tillader, at der under visse betingel-
ser kan foretages hensættelser til omstruktureringer . Denne regel er indsat i forslagets stk . 1, hvorfor 
sådanne beløb ikke vil indgå i det negative forskelsbeløb efter stk . 3, 2 . pkt .

I sjældne tilfælde kan et negativt forskelsbeløb repræsentere et såkaldt „lucky buy“ . IAS 22 foreskriver her, 
at den del af det negative forskelsbeløb, som overstiger værdien af ikke-monetære aktiver, skal indtægts-
føres straks, mens den øvrige del skal indtægtsføres over den vægtede gennemsnitlige brugstid for afskriv-
ningsberettigede ikke-monetære aktiver . IAS 22‘s krav om indtægtsføring straks af dele af det negative 
forskelsbeløb må antages ikke at kunne rummes inden for direktivet . Antallet af tilfælde med „lucky buy“ 
må, som omtalt, imidlertid antages at være meget få .
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Direktivet tillader antageligt ikke, at negativ goodwill kan præsenteres under selskabets aktiver som en 
modregning med goodwill . Regnskabsbruger har imidlertid de tilgængelige oplysninger til selv at kunne 
foretage modregningen, så man derved opnår overensstemmelse med IAS 22 .

Det fremgår af stk . 4, at de egne kapitalandele, modervirksomheden ejer, tillige med de kapitalandele i 
modervirksomheden, som dattervirksomheden ejer, tilsammen behandles som koncernens egne kapi-
talandele . Disse indgår ikke i kapitaludligningen . Oplysning herom i koncernnoterne følger af forslagets 
§ 126, stk . 1, nr . 6, der henviser til forslagets § 76, stk . 1, nr . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelserne i årsregnskabslovens § 120, stk . 2, § 121, stk . 3, og § 122, stk . 1, 2 . pkt ., 
ophæves .

Årsregnskabslovens § 122 er en rammebestemmelse for anvendelse af overtagelsesmetoden i forbin-
delse med koncernetablering m .v . Bestemmelsen anfører, at aktiver og forpligtelser skal omvurderes til 
dagsværdi på erhvervelsestidspunktet . Den omtaler ikke nærmere, hvordan købesummen skal beregnes, 
hvilke aktiver og forpligtelser der skal identificeres, og hvordan købesummen mere praktisk skal fordeles.

Hvordan købesummen skal fordeles på de erhvervede aktiver og forpligtelser er beskrevet detaljeret i den 
internationale regnskabsstandard IFRS 3 . Der foregår også en løbende proces, hvor der hele tiden udvik-
les bedre metoder til allokeringen af købesummen .

Den tidligere regnskabsstandard IAS 22 var egnet som grundlag for fortolkning af årsregnskabsloven . 
IAS 22 er erstattet med IFRS 3, som vurderes generelt at være mere egnet til at udfylde loven på dette 
område . IFRS 3 er dog en meget kompliceret standard med et antal specialregler . Specialreglerne kan i 
visse særlige tilfælde være i strid med det nye regnskabsdirektiv og årsregnskabsloven .

Uanset at IFRS 3 generelt er egnet som fortolkningsbidrag til lovens § 122, er det ikke hensigten, at alle 
virksomheder, som indgår i en virksomhedssammenslutning, skal sætte sig ind i alle bestemmelser i IFRS 3 
i forbindelse med overtagelsen . Nogle overtagelser er så simple, at de kan gennemføres alene baseret på 
lovens rammebestemmelser . Andre vil være meget komplicerede og kan kræve, at IFRS 3 skal anvendes i 
stor udstrækning .

Erhvervsstyrelsen vil derfor udarbejde en vejledning, som skal tydeliggøre forholdet mellem årsregn-
skabsloven og IFRS 3 og herunder give eksempler på, hvilke overtagelser der kan anses for så simple, at 
de kan gennemføres alene baseret på lovens rammebestemmelser .

Komplicerede virksomhedsovertagelser omfatter f .eks . overtagelser af større koncerner, som besidder 
betydelige immaterielle aktiver, såsom udviklingsprojekter, kundekontrakter og andre rettigheder m .v ., 
som det kan være forbundet med vanskeligheder at identificere og måle.
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Den gældende bestemmelse i § 122, stk . 1, 2 . pkt ., indeholder en forskel til IFRS 3 i forhold til indregnin-
gen af hensættelser til omstruktureringer i forbindelse med en virksomhedsovertagelse . Bestemmelsen 
giver mulighed for at indregne en hensættelse til omstrukturering i den erhvervede virksomhed i kostpri-
sen for kapitalandelene i virksomheden . Dette gælder uanset, at beslutningen om omstruktureringen reelt 
først er truffet efter erhvervelsen .

Det betyder i praksis, at omstruktureringer i den erhvervede virksomhed ikke umiddelbart påvirker resul-
tatopgørelsen hos den erhvervende virksomhed . Omstruktureringen medfører dog en højere goodwill 
med deraf følgende forøgede afskrivninger i de kommende år . Hvis omstruktureringen derimod gennem-
føres i den erhvervende virksomhed, vil de dermed forbundne omkostninger straks blive indregnet i resul-
tatopgørelsen .

Det betyder, at der er en forskellig regnskabsmæssig præsentation af omkostninger til omstrukturering, 
alt efter hvilken virksomhed omstruktureringen gennemføres i . Denne asymmetri vurderes at være uhen-
sigtsmæssig, og den er som ovenfor nævnt i strid med den internationale udvikling, således som denne er 
afspejlet i IFRS 3 .

Det foreslås derfor, at årsregnskabslovens § 122, stk . 1, 2 . pkt ., ophæves . Herefter vil der ikke være nogen 
forskel til IFRS 3 på dette punkt .

Forslaget medfører, at alene omkostninger til omstruktureringer, som er indregnet i den erhvervede virk-
somhed inden erhvervelsestidspunktet (overtagelsesdagen), kan indgå ved allokeringen af købesummen 
og den følgende beregning af goodwill . Omstruktureringer, som besluttes af den erhvervende virksomhed, 
vil herefter skulle indregnes i resultatopgørelsen .

De hidtil gældende bemærkninger til § 122, stk . 1, erstattes af ovenstående bemærkninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 122 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Ved vurderingen af, hvilken virksomhed der er den erhvervende virksomhed, tages der udgangs-
punkt i de faktiske forhold . Hvor det ikke er åbenbart, hvem der er den reelle erhverver, kan den formelt 
erhvervende virksomhed anses for erhverver .«

Stk . 2-4 bliver herefter stk . 3-5 .

Lovbemærkninger
Den gældende § 122 i årsregnskabsloven indeholder en forskel til IFRS i forhold til vurderingen af, hvem 
der anses for at være den erhvervende virksomhed i en virksomhedssammenslutning . I forhold til vurde-
ringen af, hvem som er den erhvervende virksomhed, tager loven alene udgangspunkt i, hvem der formelt 
juridisk er den erhvervende, mens IFRS derimod tager udgangspunkt i, hvem der er den reelt erhvervende 
virksomhed .
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Forskellen til IFRS opstod i 2001, da det på det tidspunkt blev vurderet, at bestemmelserne om omvendt 
overtagelse i IFRS (dagældende internationale regnskabsstandard IAS 22) var i strid med de dagældende 
regnskabsdirektiver . Denne opfattelse er siden ændret således, at hverken de daværende direktiver eller 
det nye regnskabsdirektiv er til hinder for at følge de nuværende bestemmelser i IFRS 3 om vurdering af, 
hvem der er den erhvervende virksomhed .

Den gældende § 122, stk . 1, giver mulighed for spekulation i, hvilken virksomhed som skal være den for-
melle erhverver i en virksomhedssammenslutning . Årsagen er, at det altid er aktiver og forpligtelser i den 
erhvervede virksomhed, som omvurderes til dagsværdi . Hvis en stor virksomhed skal gå sammen med en 
lille virksomhed, kan der således være en interesse i at lade den lille virksomhed være den formelt erhver-
vende virksomhed . Herefter kan alle aktiver og forpligtelser i den store virksomhed omvurderes til dags-
værdi, ligesom der kan beregnes goodwill i den store virksomhed .

Det er ikke hensigtsmæssigt, at årsregnskabsloven afviger fra IFRS på dette punkt, og den gældende regu-
lering giver, som nævnt ovenfor, mulighed for spekulation i, hvem der skal være den erhvervende virksom-
hed .

Det foreslås derfor, at der indsættes en ny bestemmelse i § 122 som stk . 2, hvorefter det er den faktisk 
erhvervende virksomhed, der også skal anses som den regnskabsmæssigt erhvervende virksomhed . For-
slaget er i overensstemmelse med lovens grundlæggende princip om, at der skal tages hensyn til reelle for-
hold fremfor formaliteter, jf . årsregnskabslovens § 13, stk . 1, nr . 2 .

Ved vurderingen af, hvem der er den faktiske erhverver, skal der indgå en række forhold, så som hvilken 
aktionærgruppe, der er den kontrollerende efter erhvervelsen . IFRS 3 indeholder yderligere vejledning, 
som anvendes til vurdering af, hvem der er den erhvervende virksomhed .

I langt de fleste tilfælde er der ingen tvivl om, hvem der er den erhvervende virksomhed. Der forekommer 
dog tilfælde, hvor det er svært at vurdere, hvem der er den erhvervende virksomhed . Dette kunne f .eks . 
være tilfældet, hvor to håndværksmestre ved en fusion slår deres virksomheder sammen til én virksom-
hed, som ejes 50/50 af de to parter .

Med henblik på at undgå, at der i de tilfælde, hvor det er uklart, hvem der er den overtagende part, skal 
anvendes betydelige ressourcer på vurderingen, herunder eventuelt anvendelse af eksterne rådgivere, 
foreslås det, at den formelt erhvervende virksomhed kan anses som erhverver .

Herved tilstræbes det, at der på den ene side ikke kan spekuleres i, hvem der skal være den erhvervende 
virksomhed, samtidig med at det sikres, at virksomhederne ikke påføres unødige byrder .

Det foreslåede nye stk . 2 vedrører koncernregnskabet, men kan ved fusion også få indvirkning på årsregn-
skabet, jf . henvisningen i årsregnskabslovens § 129, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr . 164, til kon-
cernbestemmelserne .
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Bestemmelsen får ingen indvirkning på årsregnskabet ved køb af dattervirksomheder, uanset om disse 
indregnes og måles til kostpris eller efter indre værdis metode . Det betyder, at en såkaldt ”omvendt virk-
somhedsovertagelse” vil medføre forskellig egenkapital i modervirksomhedens årsregnskab og koncern-
regnskabet, uanset om indre værdis metode anvendes .

De gældende bestemmelser i stk . 2-4 bliver herefter stk . 3-5, idet der dog i forslagets § 1, nr . 155, fore-
slås en ny affattelse af stk . 3, der bliver stk . 4 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 122, stk . 3, der bliver stk . 4, affattes således:

»Stk. 4 . Et efter stk . 3 fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill, jf . § 43 . Et efter 
stk . 3 fremkommet negativt forskelsbeløb indtægtsføres i resultatopgørelsen .«

Lovbemærkninger
§ 122 angiver den fremgangsmåde, som skal følges ved medtagelse i koncernregnskabet af nye datter-
virksomheder første gang efter erhvervelsen . Stk . 1 og 2 regulerer indregning, måling og konsolidering af 
aktiver og forpligtelser i den erhvervede dattervirksomhed .

Stk . 3 regulerer, hvorledes et eventuelt forskelsbeløb mellem nettoaktiverne og købesummen skal indreg-
nes i koncernregnskabet .

Efter den gældende § 122, stk . 3, i årsregnskabsloven, der efter forslagets § 1, nr . 155, bliver stk . 4, skal 
et fremkommet positivt forskelsbeløb behandles som goodwill efter § 43 .

Efter den gældende § 43, stk . 3, er der en begrænsning i afskrivningsperioden for goodwill og andre imma-
terielle anlægsaktiver, idet afskrivningsperioden for immaterielle anlægsaktiver ikke må overstige 20 år .

Der foreslås i forslagets § 1, nr . 66, en ny affattelse af § 43, stk . 3, således at immaterielle anlægsaktiver 
skal afskrives over brugstiden, jf . hovedreglen i § 43, stk . 1 .

Det betyder, at hvis en virksomhed har goodwill, hvor brugstiden er 25 år, vil denne goodwill fremover 
skulle afskrives over 25 år . Hvis virksomhedens goodwill afskrives over en særlig lang periode, stilles der 
dog større krav til begrundelsen for, hvorfor den har en særlig lang levetid .

For goodwill kan det i visse tilfælde være meget svært at skønne pålideligt over brugstiden . Med den fore-
slåede nye affattelse af § 43, stk . 3, indsættes der en bestemmelse, som omfatter de situationer, hvor 
brugstiden ikke kan skønnes pålideligt . Det foreslås, at brugstiden i disse tilfælde fastsættes til 10 år . Det 
nye regnskabsdirektiv forudsætter, at det kun er i få situationer, at brugstiden ikke kan skønnes pålideligt .

Et negativt forskelsbeløb betragtes som negativ goodwill og indregnes som en periodeafgrænsningspost 
under forpligtelser, i form af udskudt indtægt .
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Den internationale regnskabsstandard IFRS 3, afsnit 34, kræver derimod, at negativ goodwill indregnes 
som en indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet .

Det foreslås, at § 122, stk . 3, der bliver stk . 4, ændres således, at negativ goodwill fremover skal indreg-
nes som en indtægt i resultatopgørelsen, når de almindelige betingelser for indregning af en indtægt er til 
stede. Herefter vil bestemmelsen ikke være i konflikt med IFRS.

Forskellen til IFRS opstod i 2001, da det på det tidspunkt var opfattelsen, at den dagældende bestemmelse 
i IAS 22 ikke kunne rummes indenfor det dagældende direktiv . Opfattelsen blev imidlertid ændret senere, 
hvilket også fremgår af Kommissionens forslag i 2002 til ændring af regnskabsdirektiverne, 
KOM(2002)259/2 endelig. Her fremgår det, at der ikke er konflikt mellem IFRS og direktiverne.

Direktivets ordlyd er ændret i det nye regnskabsdirektivs artikel 24, stk . 3, litra f . Den nye ordlyd vurderes 
ikke at medføre en konflikt i forhold til IFRS på dette punkt.

Den foreslåede ændring af lovens bestemmelse gennemfører således artikel 24, stk . 3, litra f, i det nye 
regnskabsdirektiv .

Negativ goodwill må antages kun at opstå sjældent . Årsagen er, at negativ goodwill er udtryk for, at der er 
betalt mindre for virksomheden end den reelle værdi heraf . Dette kan f .eks . ske, hvor sælger er tvunget til 
at sælge og derfor er villig til at acceptere en lavere pris end den reelle markedspris .

IFRS 3 anfører i afsnit 36, at hvis der konstateres negativ goodwill, skal der foretages en ny vurdering af 
købsprisallokeringen . Årsagen er, at negativ goodwill er så sjældent forekommende, at konstatering af 
negativ goodwill i sig selv er en indikation på en fejl i købsprisallokeringen . Denne revurdering vil også 
skulle gennemføres under årsregnskabsloven .

I visse tilfælde opstår negativ goodwill som følge af, at der erhverves en virksomhed, som har væsentlige 
eventualforpligtelser, der ikke indregnes i balancen, men som der tages højde for ved beregningen af købs-
prisen . I disse tilfælde vil den negative goodwill først kunne indregnes som en indtægt, når eventualforplig-
telserne er afviklet, og indtægten således kan anses for realiseret .

De hidtil gældende bemærkninger til § 122, stk . 3, erstattes af ovenstående bemærkninger til stk . 3, som 
bliver til stk . 4 .
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Virksomhedssammenlægninger

Gældende bestemmelse
§ 123 . Efter sammenlægningsmetoden aflægges koncernregnskabet for den periode, hvori sammenlæg-
ningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra den tidligste regnskabsperiode, der 
indgår i regnskabet .

Stk. 2. Virksomheden kan dog i stedet vælge at anse sammenlægningen som sket på erhvervelsestids-
punktet .

Stk. 3. Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, samt eventuel overkurs 
med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomheden 
tillægges henholdsvis fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 123 . Efter sammenlægningsmetoden aflægges koncernregnskabet for den periode, hvori sammenlæg-
ningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra og med den tidligste regnskabspe-
riode, der indgår i regnskabet . Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, 
samt eventuel overkurs med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre vær-
di i dattervirksomheden tillægges henholdsvis fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til 
at dække underskud .

Lovbemærkninger
Tilnærmelsen til IAS 22 og hermed afskaffelse af muligheden for straksafskrivning af koncerngoodwill har 
gjort det aktuelt under visse betingelser at tillade anvendelsen af sammenlægningsmetoden, hvor good-
will ikke indregnes i balancen . Det foregår efter forslaget på den måde, at den i § 122 omhandlede forskels-
værdi ikke aktiveres som goodwill eller passiveres som badwill, men blot lægges til eller trækkes fra kon-
cernens frie egenkapital . Her sker indregning af dattervirksomhedens aktiver og passiver ikke til dags-
værdi, men blot til den bogførte værdi efter værdiharmoniseringen efter forslagets § 119, stk . 2, 1 . og 2 . 
pkt .

For at understrege, at der i princippet er tale om en „simpel“ sammenlægning uden etablering af overta-
gelsesgoodwill, bestemmes det i 1 . pkt ., at der indregnes og måles, som om koncernforholdet var etable-
ret fra begyndelsen af det regnskabsår, der er det først startende i koncernetableringen . Har de to virk-
somheder forskellige regnskabsår, således at den ene f .eks . starter tre måneder før den anden, behandles 
alle aktiver og forpligtelser, som om etableringen var sket på starttidspunktet for den ene virksomheds 
regnskabsår .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 123 affattes således:

»§ 123 . Efter sammenlægningsmetoden aflægges kon cern regnskabet for den periode, hvori sammen-
lægningen er sket, som om virksomhederne havde været sammenlagt fra den tidligste regnskabsperiode, 
der indgår i regnskabet .
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Stk. 2 . Virksomheden kan dog i stedet vælge at anse sammenlægningen som sket på erhvervelsestids-
punktet .

Stk. 3 . Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, samt eventuel overkurs 
med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i dattervirksomheden 
tillægges henholdsvis fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 123, 1 . pkt ., skal en virksomhedssammenslut-
ning anses for foretaget ved regnskabsårets start, og der skal foretages tilpasning af sammenligningstal, 
herunder, så vidt det er praktisk muligt, også i 5-årsoversigten, når sammenlægningsmetoden anvendes . 
Tilpasning af sammenligningstal er i praksis en udbredt model ved anvendelse af sammenlægningsmeto-
den, og den kendes f .eks . fra de amerikanske regnskabsregler .

Det nye regnskabsdirektiv regulerer ikke dette forhold, men overlader det til medlemsstaterne .

Sammenlægningsmetoden er ikke beskrevet i de internationale regnskabsstandarder, IFRS, men kan i 
praksis anvendes for virksomhedssammenslutninger under fælles kontrol . Det vil sige de samme virksom-
hedssammenslutninger, som sammenlægningsmetoden efter de foreslåede ændringer i §§ 121 og 122, 
kan anvendes på efter årsregnskabsloven . IFRS 3 kræver anvendelse af overtagelsesmetoden, men da 
IFRS 3 netop ikke regulerer virksomhedssammenslutninger under fælles kontrol, giver dette i praksis virk-
somhederne en vis frihed til valg af metode til indregning og måling af disse virksomhedssammenslutnin-
ger .

Det ses i praksis, at sammenlægningsmetoden under IFRS både anvendes med overtagelse pr . den fakti-
ske overtagelsesdato og med virkning tilbage i tid .

Det har været anført, at anvendelse af sammenlægningsmetoden med tilbagevirkende kraft, med tilpas-
ning af sammenligningstal, kan være byrdefuld . Da direktivet ikke kræver, at metoden skal anvendes med 
tilbagevirkende kraft, foreslås det at ændre § 123 .

Det foreslås at affatte § 123 på ny, således at de gældende bestemmelser i § 123, 1 . og 2 . pkt ., viderefø-
res uændret som henholdsvis § 123, stk . 1 og stk . 3, mens der indsættes en ny bestemmelse som § 123, 
stk . 2 .

I henhold til det foreslåede stk . 1 skal en virksomhedssammenslutning, som hidtil, anses for foretaget ved 
regnskabsårets start, og der skal foretages tilpasning af sammenligningstal herunder, så vidt det er prak-
tisk muligt, også i 5-årsoversigten, når sammenlægningsmetoden anvendes .

Herved adskiller metoden sig fra overtagelsesmetoden, der kræver indregning pr . den dag, hvor moder-
virksomheden får kontrol over dattervirksomheden . Efter overtagelsesmetoden kan der heller ikke ske til-
pasning af sammenligningstal . Uanset den gældende bestemmelse i § 123, 1 . pkt ., der med forslaget bli-
ver § 123, stk . 1, kan en virksomhedssammenslutning efter sammenlægningsmetoden ikke anses for at 
være sket før det tidspunkt, hvor de involverede virksomheder blev underlagt fælles kontrol . Det skal dog 
bemærkes, at en fusion altid kan ske med regnskabsmæssig virkning tilbage til starten af regnskabsåret i 
overensstemmelse med de selskabsretlige regler herom .
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Det betyder, at hvis en virksomhed køber en dattervirksomhed fra en uafhængig part, skal købet indreg-
nes og måles efter årsregnskabslovens § 122 . Indregning skal ske pr . den dato, hvor der opnås kontrol med 
dattervirksomheden .

Hvis der derimod sker en efterfølgende fusion med dattervirksomheden, kan denne ske med regnskabs-
mæssig virkning tilbage til starten af regnskabsåret, dvs . fra et tidligere tidspunkt end virksomhedsover-
tagelsen . Der kan dog ikke ske tilpasning af sammenligningstal, da dette ikke er en del af den selskabsret-
lige regulering af fusioner med regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft .

I det beskrevne eksempel vil fusionen skulle tage udgangspunkt i værdierne i koncernregnskabet . Det vil 
sige, at hvis der f .eks . ved overtagelsen er indregnet 100 i goodwill i koncernregnskabet, skal disse 100 
også indregnes i koncernregnskabet efter fusionen, ligesom fusionen bevirker, at de skal indregnes i 
modervirksomhedens årsregnskab . En fusion med en dattervirksomhed efter købet af dattervirksomhe-
den kan således ikke anvendes til at fjerne goodwill og andre reguleringer, som er konstateret ved virksom-
hedsovertagelsen, fra balancen .

Efter det foreslåede nye stk . 2 får virksomhederne mulighed for at anse sammenlægningen som sket på 
erhvervelsestidspunktet . Det overlades således til de enkelte virksomheder at vurdere, om metoden skal 
anvendes med tilbagevirkende kraft .

Den anvendte metode skal anvendes konsekvent for alle virksomhedssammenslutninger, som indregnes 
og måles efter sammenlægningsmetoden . Det skal fremgå af anvendt regnskabspraksis, om der er sket 
indregning med tilbagevirkende kraft, jf . den foreslåede præcisering af § 53, stk . 2, nr . 4, i forslagets § 1, 
nr . 84 .

Den gældende bestemmelse i § 123, 2 . pkt ., foreslås som nævnt videreført som stk . 3 uden ændringer .

Dette medfører, at aktiver og forpligtelser indregnes og måles til den bogførte værdi opgjort efter den 
erhvervende virksomheds regnskabspraksis . Aktiver og forpligtelser skal således fremgå som om, de 
oprindeligt var erhvervet af den erhvervende virksomhed . I modsætning til overtagelsesmetoden omvur-
deres aktiver og forpligtelser efter sammenlægningsmetoden ikke til dagsværdier .

Ved brug af sammenlægningsmetoden kan der fremkomme et forskelsbeløb, som hidrører fra, at virksom-
heden har betalt dagsværdi for en anden virksomhed, men alene medtager denne i koncernregnskabet til 
de bogførte værdier af aktiver og forpligtelser . Et positivt forskelsbeløb skal i henhold til det foreslåede 
stk . 3 fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud . Et negativt forskels-
beløb skal på tilsvarende vis tillægges reserverne .

Der henvises i øvrigt til de hidtil gældende bemærkninger til § 123, jf . specielle bemærkninger til § 123: 
Folketingstidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3339 .
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Pro rata-konsolidering

Gældende bestemmelse
§ 124 . En virksomhed, som virksomheden leder sammen med en eller flere andre virksomheder, kan ind-
gå i koncernregnskabet ved pro rata-konsolidering .

Stk. 2. Posterne i den fælles ledede virksomhed medtages i forhold til de konsoliderede virksomheders 
andel af virksomhedens egenkapital og resultat . I øvrigt finder reglerne om konsolidering m .v . i §§ 114-
122 anvendelse med de fornødne tilpasninger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 124 . En virksomhed, som virksomheden leder sammen med en eller flere andre virksomheder, kan ind-
gå i koncernregnskabet ved pro rata-konsolidering .

Stk. 2 . Posterne i den fælles ledede virksomhed medtages i forhold til de konsoliderede virksomheders 
andel af virksomhedens egenkapital og resultat . I øvrigt finder reglerne om konsolidering m .v . i §§ 115-
122 anvendelse med de fornødne tilpasninger .

Lovbemærkninger
En fælles ledet virksomhed kaldes ofte for et „joint venture“ . Partnerne i den fælles ledelse kan være to, 
tre eller flere. Hvor deltagerne bliver så mange, at de umuligt kan deltage i ledelsen alle sammen, er der 
ikke længere tale om et joint venture i lovens forstand . At der er en enkelt deltager med en lille kapitalan-
del, der ikke deltager i ledelsen, gør dog ikke, at virksomheden ikke anses for fælles ledet . Den fælles 
ledede virksomhed kan være af hvilken som helst virksomhedsform, men interessentskab, aktieeller 
anpartsselskab er formentligt det almindeligste . Disse fælles ledede virksomheder er ikke dattervirksom-
heder, fordi der ikke kan identificeres en modervirksomhed med bestemmende indflydelse. Reglerne i 7. 
direktivs artikel 32 og IAS 31 stemmer godt overens på dette område .

Ligesom gældende lovs § 60 og årsregnskabsbekendtgørelsens § 19 tillader forslaget, men påbyder ikke, 
at kapitalandelene i den fælles ledede virksomhed pro rata konsolideres . Meget ofte vil den fælles ledede 
virksomhed have karakter af associeret, således at man ligeså godt i koncernregnskabet kan forestille sig 
tilfælde af måling til indre værdi efter forslagets § 84 .

Reglerne for pro rata konsolidering følger i det store hele reglerne for fuld konsolidering, dog således at 
eliminering, jf . forslagets § 119, stk . 1, her kun sker med den procentdel, som modervirksomheden og 
dens dattervirksomheder ejer i den fælles ledede virksomhed .

Reglen er ikke til hinder for, at overskudsfordelingen i den fælles ledede virksomhed sker efter andre nøg-
ler end den forholdsmæssige andel i kapitalen .

Se forslagets § 34 om anvendelse af pro rata konsolidering i årsregnskaber, hvor det dog kræves, at den 
fælles ledede virksomhed er et interessentskab eller en anden form for personselskab .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 124, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »§§ 115-122« til: »§§ 114-122« .
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Lovbemærkninger
§ 124, stk . 1, giver virksomhederne mulighed for at lade fælles ledede virksomheder indgå i koncernregn-
skabet ved pro rata-konsolidering . Dette vil normalt være et alternativ til lovens hovedregel, som er brug 
af indre værdis metode, jf . lovens § 119, stk . 1, 2 . pkt .

Ifølge § 124, stk. 2, 2. pkt., finder reglerne i lovens §§ 115-122 anvendelse med de fornødne tilpasninger. 
Dermed henvises der til de generelle regler for konsolidering og koncernregnskabets indhold .

Lovens § 114 indeholder en oplistning af, i hvilke tilfælde en koncernvirksomhed kan holdes ude af konso-
lideringen. Med den nugældende formulering af § 124, stk. 2, 2. pkt., finder disse undtagelser ikke anven-
delse ved pro rata-konsolidering, hvilket indebærer, at samtlige fælles ledede virksomheder skal indgå i 
konsolideringen. I henhold til regnskabsdirektivets artikel 26, stk. 1 og 2, finder undtagelserne for fuld 
konsolidering af dattervirksomheder dog også anvendelse ved eventuel pro rata-konsolidering af fælles 
ledede virksomheder .

Det foreslås derfor, at § 124, stk . 2, 2 . pkt ., ændres således, at der i bestemmelsen også henvises til § 114 . 
Med forslaget præciseres det, at pro rata-konsolidering af konkrete fælles ledede virksomheder kan und-
lades, hvis betingelserne i § 114, stk . 2, er opfyldt .

Hvis en virksomhed har valgt at pro rata-konsolidere fælles ledede virksomheder, skal alle fælles ledede 
virksomheder som udgangspunkt indgå i pro rata-konsolideringen, jf . lovens § 114, stk . 1 . Med forslaget 
vil de fælles ledede virksomheder, som opfylder kravene i § 114, stk . 2, kunne holdes ude af konsoliderin-
gen, hvilket ikke er tilfældet efter gældende ret .

Noteoplysninger 
 

Redegørelse for anvendt regnskabspraksis

Gældende bestemmelse
§ 125 . Koncernregnskabets redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne skal oplyse om koncer-
nen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed . §§ 53-55 og 87 finder tilsva-
rende anvendelse på koncernregnskabets oplysninger om koncernen . I stedet for oplysninger om den en-
kelte virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de sam-
me metoder som gælder for koncernregnskabet .

Stk. 2. Af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal endvidere fremgå:
1) Udeladelse af en koncernvirksomhed med konkret og fyldestgørende begrundelse .
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for modervirksomheden, jf . § 116, stk . 

2, 1 . pkt . Er der mellem de to balancedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som har haft ind-
flydelse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle stilling eller på resultatet, skal 
dette forklares .

3) Anvendelse af andre metoder, jf . § 119, stk . 2 og 3 til indregning og grundlag for måling end dem i mo-
dervirksomhedens årsregnskab samt en konkret og fyldestgørende begrundelse for at anvende andre 
metoder .
Stk. 3. I en særskilt del af redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal fremgå:

1) Hvis virksomheden har benyttet undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 4 . I dette tilfælde skal koncernens re-
sultat og egenkapital oplyses .

2) De resterende positive og negative forskelsbeløb efter §§ 122 og 123 samt de metoder, der er anvendt 
ved opgørelsen . Ændringer i forskelsbeløbene i forhold til forrige år skal forklares .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 125 . Koncernregnskabets redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne skal oplyse om koncer-
nen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed . §§ 53-55 og 87 finder tilsva-
rende anvendelse på koncernregnskabets oplysninger om koncernen . I stedet for oplysninger om den enkel-
te virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de sam-
me metoder som gælder for koncernregnskabet .

Stk. 2 . Af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal endvidere fremgå:
1) Udeladelse af en koncernvirksomhed med konkret og fyldestgørende begrundelse .
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for modervirksomheden, jf . § 116, 

stk . 2, 1 . pkt . Er der mellem de to balancedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som har haft 
indflydelse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle stilling eller på resultatet, 
skal dette forklares .

3) Anvendelse af andre metoder til indregning og grundlag for måling end dem i modervirksomhedens 
årsregnskab samt en konkret og fyldestgørende begrundelse for at anvende andre metoder .

4) Manglende eliminering efter § 120, stk . 2 .
Stk. 3 . I en særskilt del af redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal fremgå:

1) Hvis virksomheden har benyttet undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 4 . I dette tilfælde skal koncernens resul-
tat og egenkapital oplyses .

1) De resterende positive og negative forskelsbeløb efter §§ 122 og 123 samt de metoder, der er anvendt 
ved opgørelsen . Ændringer i forskelsbeløbene i forhold til forrige år skal forklares .
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Noteoplysninger 
 

Redegørelse for anvendt regnskabspraksis

Gældende bestemmelse
§ 125 . Koncernregnskabets redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne skal oplyse om koncer-
nen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed . §§ 53-55 og 87 finder tilsva-
rende anvendelse på koncernregnskabets oplysninger om koncernen . I stedet for oplysninger om den en-
kelte virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de sam-
me metoder som gælder for koncernregnskabet .

Stk. 2. Af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal endvidere fremgå:
1) Udeladelse af en koncernvirksomhed med konkret og fyldestgørende begrundelse .
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for modervirksomheden, jf . § 116, stk . 

2, 1 . pkt . Er der mellem de to balancedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som har haft ind-
flydelse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle stilling eller på resultatet, skal 
dette forklares .

3) Anvendelse af andre metoder, jf . § 119, stk . 2 og 3 til indregning og grundlag for måling end dem i mo-
dervirksomhedens årsregnskab samt en konkret og fyldestgørende begrundelse for at anvende andre 
metoder .
Stk. 3. I en særskilt del af redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal fremgå:

1) Hvis virksomheden har benyttet undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 4 . I dette tilfælde skal koncernens re-
sultat og egenkapital oplyses .

2) De resterende positive og negative forskelsbeløb efter §§ 122 og 123 samt de metoder, der er anvendt 
ved opgørelsen . Ændringer i forskelsbeløbene i forhold til forrige år skal forklares .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 125 . Koncernregnskabets redegørelse for anvendt regnskabspraksis og noterne skal oplyse om koncer-
nen, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed . §§ 53-55 og 87 finder tilsva-
rende anvendelse på koncernregnskabets oplysninger om koncernen . I stedet for oplysninger om den enkel-
te virksomheds beløb vises de konsoliderede virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de sam-
me metoder som gælder for koncernregnskabet .

Stk. 2 . Af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis skal endvidere fremgå:
1) Udeladelse af en koncernvirksomhed med konkret og fyldestgørende begrundelse .
2) En anden balancedag for en konsolideret dattervirksomhed end for modervirksomheden, jf . § 116, 

stk . 2, 1 . pkt . Er der mellem de to balancedatoer indtruffet betydningsfulde hændelser, som har haft 
indflydelse på dattervirksomhedens aktiver og passiver, på dens finansielle stilling eller på resultatet, 
skal dette forklares .

3) Anvendelse af andre metoder til indregning og grundlag for måling end dem i modervirksomhedens 
årsregnskab samt en konkret og fyldestgørende begrundelse for at anvende andre metoder .

4) Manglende eliminering efter § 120, stk . 2 .
Stk. 3 . I en særskilt del af redegørelsen for anvendt regnskabspraksis skal fremgå:

1) Hvis virksomheden har benyttet undtagelsen i § 114, stk . 2, nr . 4 . I dette tilfælde skal koncernens resul-
tat og egenkapital oplyses .

1) De resterende positive og negative forskelsbeløb efter §§ 122 og 123 samt de metoder, der er anvendt 
ved opgørelsen . Ændringer i forskelsbeløbene i forhold til forrige år skal forklares .
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Lovbemærkninger
Forslagets § 125, stk. 1, bestemmer det samme for oplysningerne som for opstilling, klassifikation og ind-
regning/måling, nemlig at det er de i forhold til koncernen eksterne forhold, der skal anføres og vises . Dvs . 
at også beløbene i noterne i princippet sammendrages, og interne mellemværender og transaktioner fjer-
nes . Har en koncernvirksomhed stillet sikkerhed for sin gæld til en anden koncernvirksomhed, skal sikker-
hedsstillelsen således ikke oplyses . Har en koncernvirksomhed stillet sikkerhed for en anden koncernvirk-
somheds forpligtelser overfor tredjemand, skal denne sikkerhedsstillelse til gengæld oplyses .

I stk . 2 og 3 er fastsat en række krav til indholdet i anvendt regnskabspraksis, der i gældende årsregnskabs-
bekendtgørelse er angivet i de enkelte bestemmelser om værdiansættelse og konsolidering, men som i for-
slaget er udskilt i særskilte bestemmelser . Oplysningerne hænger typisk sammen med afvigelser fra 
modervirksomhedens kriterier og metoder m .v ., koncerngoodwill og -badwill samt udeholdelse af konsoli-
deringen .

Af forslagets §§ 22, 78 og 102 fremgår, at oplysninger for koncernen og moderselskabet generelt kan 
gives samlet . I dette tilfælde gælder overskuelighedskravet i forslagets § 13, stk . 1, nr . 1, også . Er oplys-
ningerne ikke ens, betyder sammendraget, at man kan kombinere dem, men virksomheden skal så sørge 
for, at regnskabsbruger skal kunne skelne og finde information om modervirksomheden, hvis det er rele-
vant for vedkommende .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 125, stk . 2, nr . 4, ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at § 125, stk . 2, nr . 4, ophæves .

Forslaget er en konsekvens af, at § 120, stk . 2, som ovennævnte bestemmelse henviser til, foreslås ophæ-
vet i forslagets § 1, nr . 153 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 125, stk . 2, nr . 3, indsættes efter »at anvende andre metoder«: », jf . § 119, stk . 2 og 3« .

Lovbemærkninger
Efter § 125 skal en koncern i koncernregnskabet redegøre for anvendt regnskabspraksis for koncernen 
som helhed . § 125, stk . 2, oplister en række oplysninger, som skal fremgå af redegørelsen .

I medfør af § 125, stk . 2, nr . 3, skal der, såfremt der anvendes andre metoder for indregning og måling end 
i modervirksomhedens regnskab, redegøres herfor . Som en konsekvensrettelse af det foreslåede § 119, 
stk . 3, jf . lovforslagets § 1, nr . 58, foreslås det, at der i § 125, stk . 2, nr . 3, indsættes en henvisning til 
§ 119, stk . 2 og 3, som i særlige tilfælde giver mulighed for at fravige kravet om samme anvendte regn-
skabspraksis . Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr . 58, til § 119, stk . 3 .
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Anvendes muligheden i § 119, stk . 3, skal der oplyses om såvel den regnskabspraksis, som er hovedregel 
for koncernen, som den, der anvendes på de særlige forhold fra en eller flere dattervirksomheder.

Anvendes der forskellige målegrundlag, bør de relevante regnskabsposter opdeles, enten i balancen eller 
i en note . Herved illustreres, hvor stor en del af posten, der er indregnet efter de forskellige metoder og 
det sikres, at regnskabsbrugeren kan vurdere, hvor stor en del af posten, som er målt efter de forskellige 
målegrundlag . En opdeling af posten vil ofte være krævet, da dette er nødvendigt for, at regnskabet giver 
et retvisende billede, jf . § 11, stk . 2 .
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Andre noteoplysninger

Gældende bestemmelse
§ 126 . Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:
1)  Oplysning om opdeling af nettoomsætningen på aktiviteter og geografiske segmenter, jf . § 96, stk . 1 .
2) Oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, stk . 2 .
3) Oplysning om særlige indtægts- eller omkostningsposter, jf . § 67 a .
4) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning 

af underskud, jf . § 95 a .
5) Oplysning om aktiver, jf . §§ 58-59 og 88-88 b .
6) Oplysning om eventualaktiver, jf . § 90 b .
7) Oplysning om virksomhedskapitalen, jf . § 87 a .
8) Oplysning om forpligtelser, jf . §§ 92-93 a .
9) Oplysning om eventualforpligtelser m .v ., jf . §§ 64 og 94-94 b .
10) Oplysning om nærtstående parter m .v ., jf . § 68, § 69, stk . 3 og 4, §§ 73, 97 b og 98 a og § 98 c, stk . 1, 

2, 4, 6 og 7 .
11) Oplysning om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf . § 98 d .

Stk. 2. Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillelser 
for ledelsesmedlemmer i § 73 og kravet om oplysninger om vederlag m .v . i § 69, stk . 1, og § 98 b finder 
tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af ledelses-
medlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne tilsammen har 
ydet .

Stk. 3. Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 98 b, jf . oven-
stående stk . 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D .

Stk. 4. Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes egenkapital .

Stk. 5. Oplysningerne, jf . stk . 1, skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgørel-
sen og balancen, de vedrører .

Stk. 6. Det gennemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses sær-
skilt .

Stk. 7. Der skal gives oplysninger om de ændringer i reserverne, som følger af anvendelsen af § 123, 
og navn på og hjemsted for de virksomheder, der i årets løb er indregnet og målt efter § 123 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 126 . Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:
1) Opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, jf . § 56,
2) oplysning om eventualaktiver, jf . § 61,
3) oplysning om eventualforpligtelser, jf . §§ 64 og 94,
4) oplysning om nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og markeder, jf . § 65,
5) oplysning om nærtstående parter m .m ., jf . §§ 68, 70 og 71,
6) oplysning om egne kapitalandele, jf . § 76, stk . 1, nr . 1,
7) oplysning om fordelingen på aktiviteter og markeder af hovedaktiviteterne med hensyn til visse anlægs-

aktiver og forpligtelser, jf . § 88,
8) oplysning om gældsforpligtelser, jf . § 92,
9) oplysning om fordelingen på aktiviteter og markeder af hovedaktiviteterne med hensyn til disses ordi-

nære resultat, jf . § 96, stk . 1, og
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10) oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, stk . 2 .
Stk. 2 . Kravet om oplysninger om vederlag m .v . i § 69 og om tilgodehavender hos og sikkerhedsstillel-

ser for ledelsesmedlemmer i § 73 finder tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmel-
serne omhandlede kategorier af ledelsesmedlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som 
koncernvirksomhederne tilsammen har ydet .

Stk. 3 . Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 69, jf . ovenstå-
ende stk . 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D .

Stk. 4 . De i § 70, stk . 1, omhandlede oplysninger, jf . stk . 1, nr . 5, ovenfor, kan undlades, hvis de vedrø-
rer modervirksomhedens transaktioner med konsoliderede virksomheder eller med virksomheder, der er 
konsoliderede pro rata efter reglerne i § 124 .

Stk. 5 . Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes egenkapital .

Lovbemærkninger
Forslagets § 126 indeholder groft sagt tilsvarende notekrav som gældende årsregnskabsbekendtgørelse . 
På samme måde som med reglerne i forslagets afsnit II-V (byggeklodsmodellen) er alle notekrav samlet, 
således at de krævede noter ikke blot er en gentagelse af gældende bekendtgørelses § 20, men også inde-
holder de notekrav, der er forbundne med de enkelte bestemmelser om metoder . På tilsvarende måde er 
der ikke blot tale om implementering af 7 . direktivs artikel 34, men også af notekrav i enkeltbestemmelser 
om metoder i direktivet .

Forslagets stk . 1 opregner en række bestemmelser om noter i regnskabsklasse B og C, således at kravene 
svarer til mindstestørrelsen for de af loven krævede koncerner . De enkelte særlige krav for virksomheder 
i regnskabsklasse D gøres anvendelige, hvis modervirksomheden skal følge klasse D . Det drejer sig om 
eventualforpligtelser, egne kapitalandele, specifikation af gældsforpligtelser, nettoomsætningens forde-
ling på aktiviteter og markeder, nærtstående parter m .m . og revisorhonorar for koncernen . Kravet om 
oplysning af revisorhonorar på koncernplan anses for en forbedring af oplysningskravet i gældende lovs 
§ 51 a . Det betyder, at oplysning om honoraret i koncernregnskabet skal omfatte det samlede honorar til 
den eller de revisorer, der reviderer modervirksomheden og koncernvirksomhederne .

Bestemmelsen overfører også det nye krav om oplysning om eventualaktiver i forslagets § 61 til koncern-
regnskabet .

Stk . 2 og 3 bestemmer, at en række noteoplysninger om nærtstående parter på koncernplan vises som 
summen af koncernvirksomhedernes transaktioner og mellemværender med de pågældende persongrup-
per i modervirksomheden . Der er ikke tale om tilsvarende forhold i relation til dattervirksomhedernes per-
songrupper .

Stk . 4, er medtaget efter ønske fra Københavns Fondsbørs . Der er tale om en rammebestemmelse, som 
passende kan udfyldes af en regnskabsstandard i henhold til forslagets § 136 .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Det foreslås i lovforslagets § 126, stk . 1, at indføje to nye numre: nr . 7 og 9, der skal gøre oplysningskra-
vet i lovforslagets §§ 88 og 96, stk . 1, tilsvarende anvendelige på koncerner .
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Der henvises til bemærkningerne til de nævnte paragraffer .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 126 affattes således:

»§ 126 . Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:
1) Opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, jf . § 56,
2) oplysning om anlægsaktiver, jf . §§ 57 og 89,
3) oplysning om eventualaktiver, jf . § 61,
4) oplysning om eventualforpligtelser, jf . §§ 64 og 94,
5) oplysning om nærtstående parter m .m ., jf . §§ 68, 70, 71 og 98 a,
6) oplysning om egne kapitalandele, jf . § 76, stk . 1, nr . 1,
7) oplysning om gældsforpligtelser, jf . § 92,
8) opdeling af nettoomsætningen på forretningssegmenter og geografiske segmenter, jf . § 96, stk . 1, og
9) oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, stk . 2 .

Stk. 2 . Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillelser 
for ledelsesmedlemmer i § 73 samt kravet om oplysninger om vederlag m .v . i § 98 b finder tilsvarende 
anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af ledelsesmedlemmer 
og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne tilsammen har ydet .

Stk. 3 . Kravet i § 106 finder tilsvarende anvendelse på oplysninger om ydelser efter § 98 b, jf . oven-
stående stk . 2, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . Endvidere finder kravet i § 106 a 
tilsvarende anvendelse, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D .

Stk. 4 . Der skal gives oplysning om forskydningen i minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af 
dattervirksomhedernes egenkapital .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 126 opregner notekravene til koncernregnskabet . I 
den foreslåede nye affattelse af § 126 er der foretaget en række ændringer .

I § 126, stk . 1, er der indsat krav om anlægsnote som nyt nr . 2, da dette krav ved en fejl ikke er videreført 
i den gældende årsregnskabslov fra den tidligere årsregnskabslov . Kravet følger af 4 . direktiv, artikel 35, 
og kan ikke fraviges .

Desuden er nogle af paragrafhenvisningerne i de gældende bestemmelser i § 126, stk . 1, nr . 4 og 5, 
ændret som en konsekvens af flytningen af de pågældende bestemmelser fra regnskabsklasse B til regn-
skabsklasse C . Henvisningen til § 65 i gældende § 126, stk . 1, nr . 4, er således ændret til § 96, stk . 1, og 
sprogbrugen er tilpasset den ændrede bestemmelse i den nye affattelse af § 126, stk . 1, nr . 8 . I § 126, 
stk. 1, nr. 5, er der tilføjet en henvisning til § 98 a som følge af flytningen af § 68, 2. pkt., til

§ 98 a . Ændringen af paragrafhenvisningerne har ingen betydning for retstilstanden i forbindelse med 
aflæggelse af koncernregnskab, da de omhandlede bestemmelser er flyttet uden ændringer.
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Endvidere er de gældende bestemmelser i § 126, stk . 1, nr . 7 og 9, der henviser til bestemmelserne om 
segmentoplysninger i henholdsvis § 88 og § 96, stk . 1, erstattet af den foreslåede nye bestemmelse i 
§ 126, stk . 3, 2 . pkt ., som omtales nedenfor .

I § 126, stk. 2 og 3, er henvisningerne til § 69 ændret til § 98 b som en konsekvens af flytningen af § 69 
til 98 b . Ændringerne af paragrafhenvisningen har ingen betydning for retstilstanden i forbindelse med 
aflæggelse af koncernregnskab, da den omhandlede bestemmelse er flyttet uden ændringer.

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i § 126, stk . 3, 2 . pkt ., hvorefter kravene om segment-
oplysninger i den nye § 106 a (forslagets § 1, nr. 37) finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, 
hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D .

Den gældende bestemmelse i § 126, stk. 4, er flyttet til § 70, stk. 3, med præciseringer (forslagets § 1, 
nr . 23) . Der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse .

Den gældende bestemmelse i § 126, stk . 5, foreslås videreført uændret i § 126, stk . 4 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 126, stk . 1, affattes således:

»Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet:
1) Oplysning om eventualforpligtelser, jf . §§ 64 og 94,
2) oplysning om nærtstående parter m .m ., jf . §§ 68, 71, 98 a og 98 c,
3) oplysning om egne kapitalandele, jf . § 76, stk . 1, nr . 1,
4) opgørelse over bevægelserne på egenkapitalen, jf . § 87 a,
5) oplysning om anlægsaktiver, jf . § 88,
6) oplysning om eventualaktiver, jf . § 90 b,
7) oplysning om gældsforpligtelser, jf . § 92,
8) opdeling af nettoomsætningen på forretningssegmenter og geografiske segmenter, jf . § 96, stk . 1, og
9) oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, stk . 2 .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 126 opregner notekravene til koncernregnskabet . I 
den foreslåede nye affattelse af § 126 er der foretaget en række ændringer i paragrafhenvisningerne, som 
er en konsekvens af flytningen af en række bestemmelser fra regnskabsklasse B til regnskabsklasse C.

Den foreslåede ændring af § 126 har ingen betydning for retstilstanden i forbindelse med aflæggelse af 
koncernregnskab, da de omhandlede bestemmelser er flyttet uden ændringer eller blot med redaktionelle 
ændringer .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 126, stk . 1, nr . 1 og 2 affattes således:
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»1) Oplysning om eventualforpligtelser m .v ., jf . §§ 64, 94 og 94 a,
2) oplysning om nærtstående parter m .v ., jf . §§ 71, 98 a og § 98 c, stk . 1, 2 og 4,« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 126 opregner notekravene til koncernregnskabet .

I den foreslåede nye affattelse af § 126, stk . 1, nr . 1, er der indsat en henvisning til den foreslåede nye 
§ 94 a . Henvisningen indebærer, at der i koncernregnskabet for store koncerner skal gives de i § 94 a, 
stk . 1 og 2, nævnte oplysninger . Mellemstore koncerner kan nøjes med at give de i stk . 1 nævnte oplysnin-
ger .

I den foreslåede nye affattelse af § 126, stk . 1, nr . 2, er der indsat en henvisning til de foreslåede nye 
bestemmelser i § 98 c, stk . 1, 2 og 4 (forslagets § 1, nr . 29) . Efter 7 . direktiv skal der gives tilsvarende 
oplysninger om transaktioner med nærtstående parter i koncernregnskabet . Dette indebærer en konse-
kvensændring i lovens § 126, stk . 1, nr . 2, således at henvisningen til § 98 c ændres til § 98 c, stk . 1, 2 og 
4, idet undtagelsen i stk. 3 ikke finder anvendelse på koncernregnskabet. Henvisningen indebærer, at der 
skal oplyses om transaktioner med nærtstående parter i koncernregnskabet, hvis de ikke er indgået på 
normale markedsvilkår . Der skal ikke oplyses om koncerninterne transaktioner, da disse elimineres i kon-
cernregnskabet .

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
§ 126, stk . 1, nr . 2, affattes således:

»2) oplysning om nærtstående parter m .v ., jf . § 69, stk . 3 og 4, § 71, § 98 a og § 98 c, stk . 1, 2, 4 og 6,« .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen er en konsekvens af den nye § 69, stk . 3 og 4 .

Herefter skal der også gives oplysninger om transaktioner med koncernens nærtstående, når en erhvervs-
drivende fond aflægger koncernregnskab.

Ændret ved lov nr . 712 af 25 . juni 2014
§ 126, stk . 2, affattes således:

»Stk. 2 . Kravet om oplysninger om tilgodehavender og sikkerhedsstillelser hos og sikkerhedsstillelser 
for ledelsesmedlemmer i § 73 samt kravet om oplysninger om vederlag m .v . i § 69, stk . 1, og § 98 b finder 
tilsvarende anvendelse på de samlede beløb til de af bestemmelserne omhandlede kategorier af ledelses-
medlemmer og virksomhedsdeltagere i modervirksomheden, som koncernvirksomhederne tilsammen har 
ydet .«
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Lovbemærkninger
Bestemmelsen er en konsekvens af den foreslåede § 69, stk . 1, i årsregnskabsloven, jf . den foreslåede 
§ 134, nr . 2 . Herefter skal der også gives oplysninger i årsregnskabet om det samlede vederlag, som en 
ledelse modtager for deres ledelseshverv i den samlede koncern . Der skal således oplyses om honoraret 
uafhængigt af, hvilken virksomhed i koncernen, der står for udbetalingen .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 126, stk . 1, affattes således:

»Følgende krav finder tilsvarende anvendelse på kon cern regnskabet:
1) Oplysning om opdeling af nettoomsætningen på aktiviteter og geografiske segmenter, jf . § 96, stk . 1 .
2) Oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, stk . 2 .
3) Oplysning om særlige indtægts- eller omkostningsposter, jf . § 67 a .
4) Oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning 

af underskud, jf . § 95 a .
5) Oplysning om anlægsaktiver, jf . §§ 58-58 c og 88-88 b .
6) Oplysning om eventualaktiver, jf . § 90 b .
7) Oplysning om virksomhedskapitalen, jf . § 87 a .
8) Oplysning om forpligtelser, jf . §§ 92-93 a .
9) Oplysning om eventualforpligtelser m .v ., jf . §§ 64 og 94-94 b .
10) Oplysning om nærtstående parter m .v ., jf . § 68, § 69, stk . 3 og 4, §§ 73, 97 b og 98 a og § 98 c, stk . 1, 

2, 4 og 6 .
11) Oplysning om betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf . § 98 d .«

Lovbemærkninger
I den gældende § 126, stk . 1, i årsregnskabsloven er der opregnet en række notekrav til årsregnskabet, 
der tilsvarende finder anvendelse på koncernregnskabet.

Det foreslås, at § 126, stk . 1, affattes på ny som led i gennemførelsen af det nye regnskabsdirektiv, der 
samlet regulerer kravene til årsregnskabet og koncernregnskabet .

Af det nye regnskabsdirektivs artikel 28, stk . 1, fremgår det bl .a ., at noterne til koncernregnskabet skal 
indeholde de oplysninger, der kræves i artikel 16, 17 og 18 med de fornødne tilpasninger, der følger af de 
særlige forhold, som gør sig gældende for koncernregnskaber .

Den foreslåede nye § 126, stk . 1, indeholder en række henvisninger til oplysningskrav til årsregnskabet, 
som finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet. Oplysningskravene svarer til de hidtil gældende 
oplysningskrav med visse ændringer og tilføjelser, som omtales nedenfor . Oplysningskravene i det nye 
stk . 1 er anført i den rækkefølge, de forventes at blive præsenteret i som følge af det foreslåede nye stk . 2, 
der ligeledes omtales nedenfor .

Henvisningen i den gældende § 126, stk . 1, nr . 3, til § 76 om egne kapitalandele er ikke medtaget i det nye 
stk . 1 . Baggrunden for dette er, at § 76 foreslås ophævet, og at der i stedet indsættes en ny bestemmelse 
som § 77, hvorefter oplysningerne om egne kapitalandele ikke længere skal placeres i en note, men i ledel-



652 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

sesberetningen . I lighed hermed foreslås det i forslagets § 1, nr . 161, at der i § 128, stk . 2, 1 . pkt ., indsæt-
tes krav om, at der i ledelsesberetningen i koncernregnskabet skal gives oplysninger om egne kapitalan-
dele .

Henvisningen i den gældende § 126, stk . 1, nr . 4, til § 87 a om bevægelser på egenkapitalen er ikke med-
taget i det nye stk . 1 . Baggrunden for dette er, at § 87 a foreslås ophævet, og at der i stedet indsættes en 
ny bestemmelse som § 86 a, hvorefter egenkapitalopgørelsen ikke længere skal placeres i en note, men 
som et særskilt element i årsregnskabet . I lighed hermed foreslås det i forslagets § 1, nr . 151, at der i 
§ 118, stk . 1, indsættes krav om, at koncernregnskabet skal indeholde en egenkapitalopgørelse for kon-
cernen, der er placeret som et særskilt element i koncernregnskabet .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 1, indeholder ligesom den gældende bestemmelse en henvisning til § 96, 
stk . 1, om segmentoplysninger . § 96, stk . 1, er dog ændret således, som det fremgår af forslagets § 1, 
nr . 121 . Den foreslåede ændring i § 1, nr . 121, medfører, at store virksomheder skal angive nettoomsæt-
ningens fordeling på aktiviteter samt på geografiske markeder, hvis disse aktiviteter henholdsvis marke-
der afviger betydeligt indbyrdes med hensyn til tilrettelæggelsen af salget af varer og tjenesteydelser, i 
stedet for som efter de gældende regler at oplyse nettoomsætningens fordeling på forretningssegmenter 
samt geografiske segmenter, hvis forretningssegmenterne henholdsvis de geografiske segmenter afviger 
indbyrdes .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 2, bestemmer, at der skal gives oplysning om revisionshonorar, jf . § 96, 
stk . 2, på koncernniveau .

Der skal således gives oplysning om det samlede honorar til den eller de revisorer, der reviderer moder-
virksomheden og koncernvirksomhederne . Oplysningerne omfatter alle de revisorer, hvis arbejde danner 
grundlag for revisionen af koncernregnskabet . Den foreslåede bestemmelse er videreført uden ændringer 
fra den gældende § 126, stk . 1, nr . 9 .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 3, bestemmer som noget nyt, at der skal gives oplysning om størrelsen 
og arten af indtægts- eller omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art, jf . den 
foreslåede nye § 67 a . Forslaget gennemfører artikel 16, stk . 1, litra f, i det nye regnskabsdirektiv og stil-
ler således krav om, at der udover de oplysninger, der kræves i henhold til andre bestemmelser i direkti-
vet, i noterne til årsregnskabet skal gives oplysninger om størrelsen og arten af enkelte indtægts- eller 
udgiftsposter af særlig størrelse eller beskaffenhed .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 4, bestemmer som noget nyt, at der skal gives oplysning om ledelsens for-
slag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af underskud, jf . den foreslå-
ede nye § 95 a .

Det følger af de særlige forhold for koncerner, at der kun skal gives oplysning om eventuelle forslag til 
udlodning af udbytte i modervirksomheden, ligesom det følger af den foreslåede § 118, stk . 4, at minori-
tetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat skal opføres som en særskilt 
post i ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud eller dækning af under-
skud .

Efter den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 5, skal der gives en række oplysninger om anlægsaktiver .
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Der er som noget nyt indsat en henvisning til den nyaffattede § 58, om opskrevne anlægsaktiver, der ikke 
løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 og 38 . Desuden er der indsat en henvisning til den foreslåede 
§ 58 a, om centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen af dagsværdi for aktiver og forplig-
telser, og til den foreslåede nye § 58 b, om oplysninger om afledte finansielle instrumenter, som løbende 
måles til dagsværdi . Endelig er der indsat en henvisning til den foreslåede § 58 c, om oplysning om posi-
tive og negative forskelsbeløb, som konstateres ved første indregning af kapitalandele efter indre værdis 
metode i henhold til § 43 a . I koncernregnskabet skal indre værdis metode anvendes for kapitalandele i 
associerede virksomheder, jf . § 119, stk . 1, 2 . pkt .

Henvisningen til den gældende § 88 om oplysninger om kostpris, opskrivninger om af- og nedskrivninger 
for anlægsaktiver er videreført fra den gældende § 126, stk . 1, nr . 5 . Desuden er der indsat en henvisning 
til den foreslåede nye § 88 a, om de særlige forudsætninger, der ligger til grund ved indregning og måling 
af udviklingsprojekter og skatteaktiver . Hertil skal det særligt bemærkes, at der ikke er tale om et direktiv-
krav . Henvisningen er dog foreslået indsat, idet de pågældende oplysninger tilsvarende vurderes at være 
relevante i koncernregnskabet .

Endvidere er der indsat en henvisning til den foreslåede nye § 88 b, om oplysninger om finansielle anlægs-
aktiver, der måles til kostpris, og hvor de pågældende aktiver er indregnet til en højere værdi end dagsvær-
dien .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 6, bestemmer, at der skal gives oplysning om eventualaktiver, jf . § 90 b . 
Den foreslåede bestemmelse er videreført uden ændringer fra den gældende § 126, stk . 1, nr . 6 .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 7, bestemmer som noget nyt, at der skal gives en række oplysninger om 
virksomhedskapitalen, jf . den foreslåede nye § 87 a, herunder om antallet af aktier eller anparter og deres 
pålydende værdi . Det følger af de særlige forhold for koncerner, at der kun skal gives oplysning om virk-
somhedskapitalen i modervirksomheden .

Efter den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 8, skal der gives en række oplysninger om forpligtelser . Henvisnin-
gen til den gældende § 92 om gæld, der forfalder til betaling efter mere end fem år, er videreført fra den 
gældende § 126, stk . 1, nr . 7 . Henvisningerne til § 93, som ændret ved forslagets § 1, nr . 114 og 115, om 
konvertible gældsbreve m .v ., og til den foreslåede § 93 a, om hensatte forpligtelser, er nye .

Efter den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 9, skal der gives en række oplysninger om eventualforpligtelser . Hen-
visningen til §§ 64 og 94-94 b i forslaget svarer indholdsmæssigt til henvisning til §§ 64, 94 og 94 a i den 
gældende § 126, stk . 1, nr . 1, idet kravene i den gældende § 64 indholdsmæssigt svarer til kravene i den 
nyaffattede § 64, og den nye § 94 b .

Efter den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 10, skal der gives en række oplysninger om nærtstående parter . Der 
skal medtages oplysninger om transaktioner med parter, som er nærtstående til koncernen . Derimod skal 
der ikke oplyses om transaktioner mellem nærtstående parter, der indgår i konsolideringen, jf . det nye 
regnskabsdirektivs artikel 28, stk . 1, litra a . Henvisningen til §§ 69 og 98 c, stk . 1, 2, 4 og 6, er videreført 
fra henvisningen i den gældende § 126, stk . 1, nr . 2 . Henvisningen til den foreslåede § 68, og til den nyaf-
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fattede § 98 a, viderefører tilsammen henvisningen i den gældende § 68 i § 126, stk . 1, nr . 2, bortset fra, 
at henvisningen til den gældende § 98 a, stk . 3, om sammenligningstal udgår . Henvisningen til § 73 vide-
refører henvisningen til den gældende § 73 i § 126, stk . 1, nr . 2, med mindre ændringer . Henvisningen til 
den foreslåede § 97 b, svarer indholdsmæssigt til den gældende henvisning til § 71 i den gældende § 126, 
stk . 1, nr . 2 .

Den foreslåede § 126, stk . 1, nr . 11, bestemmer som noget nyt, at der skal gives oplysninger om betyd-
ningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets udløb, jf . den foreslåede § 98 d .  Hvis virk-
somheden kan give en beløbsmæssig indikation på den finansielle virkning af den indtrufne hændelse, skal 
denne oplyses . Dette vil eksempelvis ofte være muligt i en situation, hvor virksomheden har frasolgt sin 
aktivitet eller en del af denne, eller virksomheden har haft et stort tab på et tilgodehavende . Modsat vil det 
efter omstændighederne ikke altid være muligt for virksomheden at give en beløbsmæssig indikation på 
den finansielle virkning af hændelsen, eksempelvis ved overtrædelse af lånebetingelser (covenants) på et 
væsentligt banklån, som giver banken mulighed for at opsige lånet .

De hidtil gældende bemærkninger til § 126, stk . 1, erstattes af ovennævnte bemærkninger .

Den foreslåede § 126, stk . 7, fastslår som noget nyt, at noterne til koncernregnskabet, jf . stk . 1, skal præ-
senteres i samme række følge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører . Bestemmel-
sen svarer til den foreslåede nye § 52 a, hvorefter noterne til årsregnskabet skal præsenteres i samme 
rækkefølge som de poster i resultatopgørelsen og balancen, de vedrører . Dette er et direktivkrav for års-
regnskaber, jf . artikel 15 i det nye regnskabsdirektiv . Direktivet indeholder ikke et tilsvarende krav for kon-
cernregnskaber, idet direktivets artikel 28 om koncernregnskaber ikke henviser til artikel 15 . Kravet fore-
slås dog også indsat for koncernregnskaber, fordi det anses for mest hensigtsmæssigt at lade samme 
struktur gælde for noterne til koncernregnskabet som for noterne til årsregnskabet .

De gældende bestemmelser i stk . 2-4 videreføres herefter som stk . 3-5, idet stk . 3, der bliver stk . 4, fore-
slås ændret .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 126, stk . 3, 2 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 126, stk. 3, 1. pkt., finder kravet i § 106 om oplysninger om vederlag m.v. til ledel-
sesmedlemmer tilsvarende anvendelse, hvis modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . End-
videre fremgår det af 2. pkt., at kravet i § 106 a finder tilsvarende anvendelse, hvis modervirksomheden 
er omfattet af regnskabsklasse D .

Det foreslås at ophæve 2 . pkt . i § 126, stk . 3, der bliver stk . 4 . Forslaget er en konsekvens af, at § 106 a 
foreslås ophævet i forslagets § 1, nr . 137 .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 126 indsættes som stk . 5-7:

»Stk. 5 . Oplysningerne, jf . stk . 1, skal præsenteres i samme rækkefølge som de poster i resultatopgø-
relsen og balancen, de vedrører .

Stk. 6 . Det gennemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses sær-
skilt .

Stk. 7 . Der skal gives oplysninger om de ændringer i reserverne, som følger af anvendelsen af § 123, 
samt navn og hjemsted for de virksomheder, der i årets løb er indregnet og målt efter § 123 .«

Lovbemærkninger
Den gældende § 126 i årsregnskabsloven opregner notekravene til koncernregnskabet .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 126, stk . 6, hvori der stilles krav om, at det gen-
nemsnitlige antal beskæftigede i pro rata-konsoliderede virksomheder skal oplyses særskilt i noterne til 
koncernregnskabet . Oplysningen skal gives for virksomhedens andel af gennemsnitligt antal beskæftigede 
i pro rata-konsoliderede virksomheder . Baggrunden for forslaget er, at det nye regnskabsdirektiv i artikel 
28, stk . 1, litra b, kræver, at de pågældende oplysninger skal gives i noterne til koncernregnskabet .

Endvidere foreslås det, at der i § 126 indsættes en ny bestemmelse som stk . 7, hvorefter der skal gives 
yderligere oplysninger, når sammenlægningsmetoden, jf . § 123, som foreslås ændret i forslagets § 1, 
nr . 156, anvendes til indregning og måling af virksomhedssammenslutninger . Kravet følger af artikel 25, 
stk . 3, i det nye regnskabsdirektiv . Det foreslås således, at det skal oplyses, hvorledes anvendelsen af sam-
menlægningsmetoden har påvirket virksomhedens reserver . Årsagen er, at forskellen mellem det beløb, 
der vederlægges for kapitalandelene i dattervirksomheden og den regnskabsmæssige indre værdi i datter-
virksomheden tillægges, henholdsvis fratrækkes, i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud, 
jf . den foreslåede bestemmelse i § 123, stk . 3 . Efter den foreslåede bestemmelse i § 126, stk . 7, skal der 
således oplyses om, hvilke reserver der påvirkes og med hvilket beløb . Disse oplysninger kan gives i en sær-
lig note eller i egenkapitalopgørelsen .

Endvidere foreslås det, at det skal oplyses om navn og hjemsted for de dattervirksomheder, som i regn-
skabsåret er indregnet efter sammenlægningsmetoden, jf . kravet herom i direktivets artikel 25, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 126, stk . 1, nr . 5, ændres »anlægsaktiver« til: »aktiver« og »§§ 58-58 c« til: »§§ 58-59« .

Lovbemærkninger
§ 126 vedrører noteoplysninger i koncernregnskaber . Bestemmelsen indeholder en række henvisninger til 
oplysningskrav til årsregnskabet, som finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet. Noteoplysnin-
gerne skal i koncernregnskabet gives med de fornødne tilpasninger, der følger de særlige forhold, som gør 
sig gældende for koncernregnskaber .



656 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Efter den gældende bestemmelse i § 126, stk . 1, nr . 5, skal der i koncernregnskabet gives oplysning om 
aktiver, jf . §§ 58-58 c og §§ 88-88 b . Bestemmelsen fastsætter således, hvilke af de krav som gælder for 
årsregnskaber for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (§§ 58-58 c) og C (§§ 88-88 b), der finder 
tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet .

§§ 58 og 58 c vedrører anlægsaktiver, mens §§ 58 a-58 b vedrører såvel anlægs- som omsætningsakti-
ver . Det foreslås derfor, at der i § 126, stk . 1, nr . 5, refereres til aktiver, i stedet for anlægsaktiver . Lovens 
§ 59 finder tillige anvendelse på koncernregnskabet, jf. regnskabsdirektivets artikel 28, som henviser til 
artikel 17, herunder artikel 17, stk . 1, litra vi . Der er ikke i den gældende bestemmelse i § 126, stk . 1, nr . 5, 
henvist til § 59 . Det foreslås derfor, at der i § 126, stk . 1, nr . 5, henvises til § 59 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 126, stk . 1, nr . 10, ændres »§ 98 c, stk . 1, 2, 4 og 6 .« til: »§ 98 c, stk . 1, 2, 4, 6 og 7 .« .

Lovbemærkninger
§ 126 vedrører noteoplysninger i koncernregnskaber . Bestemmelsen indeholder en række henvisninger til 
oplysningskrav til årsregnskabet, som finder tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet. Noteoplysnin-
gerne skal i koncernregnskabet gives med de fornødne tilpasninger, der følger de særlige forhold, som gør 
sig gældende for koncernregnskaber .

Efter bestemmelsens stk . 1, nr . 10, skal der gives en række oplysninger om nærtstående parter, herunder 
om transaktioner med disse . Bestemmelsen indeholder således en reference til § 98 c, som kræver oplys-
ninger om transaktioner med nærtstående parter .

Efter § 98 c skal virksomheden oplyse om transaktioner mellem virksomheden og dens nærtstående par-
ter . Virksomheden kan her vælge mellem at oplyse om alle transaktioner eller kun at oplyse om de trans-
aktioner, som ikke er på markedsmæssige vilkår .

Enkelte virksomheder vælger at oplyse om alle transaktioner . Dette kan skyldes et ønske om åbenhed om 
disse transaktioner, eller at virksomheden herved undgår at dokumentere, om transaktionerne er gen-
nemført på markedsmæssige vilkår. Andre virksomheder finder det mest hensigtsmæssigt kun at oplyse 
om de transaktioner, som ikke er gennemført på markedsmæssige vilkår .

I gældende § 126, stk . 1, nr . 10, er der ikke henvist til § 98 c, stk . 7 . Det vil sige, at en virksomhed i koncer-
nregnskabet - modsat i årsregnskabet - ikke kan begrænse oplysningerne om transaktioner med nærtstå-
ende parter til de transaktioner, som ikke er gennemført på markedsmæssige vilkår .

Det har dog ikke været hensigten, at der på dette område skulle være forskel på oplysningskravene i års- 
og koncernregnskabet .

Det foreslås derfor, at henvisningen i stk . 1, nr . 10, til lovens § 98 c, stk . 1, 2, 4 og 6, udvides til også at 
omfatte § 98 c, stk . 7, hvorefter det er muligt at afgrænse oplysninger om nærtstående parter til kun at 
omfatte transaktioner, som ikke er gennemført på normale markedsvilkår . Med den foreslåede ændring vil 
muligheden i § 98 c, stk . 7, også gælde for koncernregnskaber .

Gældende bestemmelse
§ 127 . For hver af de konsoliderede henholdsvis ikke-konsoliderede dattervirksomheder skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen,
3) grundlaget for koncernforholdet, jf . bilag 1, B, nr . 4, medmindre det følger af nævnte nr . 4, punkt 1, 

(flertallet af stemmerettighederne) og koncernvirksomhedernes andel af dattervirksomhedens virk-
somhedskapital og stemmerettigheder er den samme,

4) en konkret og fyldestgørende begrundelse, hvis virksomheden er udeholdt af konsolideringen, jf . § 114, 
stk . 2, og

5) om den i § 123 omhandlede metode for kapitaludligning har været anvendt .
Stk. 2. For hver associeret virksomhed skal oplyses

1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og
3) om virksomheden er indregnet og målt efter andre metoder end den indre værdis metode, jf . § 119, 

stk . 1, 2 . pkt ., jf . § 43 a, stk . 6 .
Stk. 3. For hver virksomhed, hvis regnskab indgår i en pro rata-konsolidering i medfør af § 124, skal 

oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og
3) grundlaget for den fælles ledelse .

Stk. 4. For hver kapitalinteresse, som ikke er en associeret virksomhed, skal oplyses 
1) navn og hjemsted, 
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og 
3) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport .

Stk. 5. Oplysningerne i stk . 4, nr . 3, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinteresse ikke har of-
fentliggjort en årsrapport .

Stk. 6. Der skal endvidere oplyses navn, hjemsted og retsform for hvert interessentskab eller komman-
ditselskab, i hvilket de konsoliderede virksomheder er interessent eller komplementar .

Stk. 7 . Oplysningerne i stk . 1-6, kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv 
eller de i stk . 1-6 omhandlede virksomheder . Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 127 . For hver af de konsoliderede henholdsvis ikkekonsoliderede dattervirksomheder skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen,
3) grundlaget for koncernforholdet, jf . bilag 1, B, nr . 4, medmindre det følger af nævnte nr . 4, punkt 1, 

(flertallet af stemmerettighederne) og koncernvirksomhedernes andel af dattervirksomhedens virk-
somhedskapital og stemmerettigheder er den samme,

4) en konkret og fyldestgørende begrundelse, hvis virksomheden er udeholdt af konsolideringen, jf . § 114, 
stk . 2, og

5) om den i § 123 omhandlede metode for kapitaludligning har været anvendt .
Stk. 2 . For hver associeret virksomhed skal oplyses

1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og
3) om virksomheden er målt efter indre værdis metode, jf . § 84 .
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Gældende bestemmelse
§ 127 . For hver af de konsoliderede henholdsvis ikke-konsoliderede dattervirksomheder skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen,
3) grundlaget for koncernforholdet, jf . bilag 1, B, nr . 4, medmindre det følger af nævnte nr . 4, punkt 1, 

(flertallet af stemmerettighederne) og koncernvirksomhedernes andel af dattervirksomhedens virk-
somhedskapital og stemmerettigheder er den samme,

4) en konkret og fyldestgørende begrundelse, hvis virksomheden er udeholdt af konsolideringen, jf . § 114, 
stk . 2, og

5) om den i § 123 omhandlede metode for kapitaludligning har været anvendt .
Stk. 2. For hver associeret virksomhed skal oplyses

1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og
3) om virksomheden er indregnet og målt efter andre metoder end den indre værdis metode, jf . § 119, 

stk . 1, 2 . pkt ., jf . § 43 a, stk . 6 .
Stk. 3. For hver virksomhed, hvis regnskab indgår i en pro rata-konsolidering i medfør af § 124, skal 

oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og
3) grundlaget for den fælles ledelse .

Stk. 4. For hver kapitalinteresse, som ikke er en associeret virksomhed, skal oplyses 
1) navn og hjemsted, 
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og 
3) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport .

Stk. 5. Oplysningerne i stk . 4, nr . 3, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinteresse ikke har of-
fentliggjort en årsrapport .

Stk. 6. Der skal endvidere oplyses navn, hjemsted og retsform for hvert interessentskab eller komman-
ditselskab, i hvilket de konsoliderede virksomheder er interessent eller komplementar .

Stk. 7 . Oplysningerne i stk . 1-6, kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv 
eller de i stk . 1-6 omhandlede virksomheder . Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 127 . For hver af de konsoliderede henholdsvis ikkekonsoliderede dattervirksomheder skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen,
3) grundlaget for koncernforholdet, jf . bilag 1, B, nr . 4, medmindre det følger af nævnte nr . 4, punkt 1, 

(flertallet af stemmerettighederne) og koncernvirksomhedernes andel af dattervirksomhedens virk-
somhedskapital og stemmerettigheder er den samme,

4) en konkret og fyldestgørende begrundelse, hvis virksomheden er udeholdt af konsolideringen, jf . § 114, 
stk . 2, og

5) om den i § 123 omhandlede metode for kapitaludligning har været anvendt .
Stk. 2 . For hver associeret virksomhed skal oplyses

1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af koncernvirksomhederne tilsammen, og
3) om virksomheden er målt efter indre værdis metode, jf . § 84 .
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Stk. 3 . For hver virksomhed, hvis regnskab indgår i en pro rata-konsolidering i medfør af § 124, skal 
oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og
3) grundlaget for den fælles ledelse .

Stk. 4 . Oplysningerne i stk . 1-3 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv 
eller de i stk . 1-3 omhandlede virksomheder . Udeladelse af oplysninger af denne grund skal nævnes .

Lovbemærkninger
Forslagets § 127 svarer i sin hovedbestanddel indholdsmæssigt til gældende årsregnskabsbekendtgørel-
ses § 22, der er en implementering af 7 . direktivs artikel 34, nr . 2-5 . Dog er oplysningskravene vedrørende 
dattervirksomheder suppleret med krav om oplysning om årsagen til udeholdelse af konsolideringen og til 
ikke at indregne goodwill m .v . i forbindelse med koncernetablering . Det sidste er et nyt krav som følge af 
den nye mulighed for at undlade at indregne goodwill under henvisning til undtagelsesmulighederne i for-
slagets § 123 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 127, stk . 2, nr . 3, affattes således:

»3) om virksomheden er indregnet og målt efter andre metoder end den indre værdis metode, jf . § 119, 
stk . 1, 2 . pkt ., jf . § 43 a, stk . 6 .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 127, stk . 2, angiver kravene til noteoplysninger om 
associerede virksomheder .

Den foreslåede ændring i årsregnskabslovens § 127, stk . 2, nr . 3, skal ses i sammenhæng med den fore-
slåede nye bestemmelse i § 119, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, nr . 41), hvoraf det fremgår, at kapitalandele 
i associerede virksomheder som hidtil skal indregnes efter indre værdis metode efter reglerne i den fore-
slåede § 43 a, stk . 2-5 (forslagets § 1, nr . 15) i koncernregnskabet .

Efter den foreslåede bestemmelse i § 43 a, stk . 6, kan virksomheden dog som hidtil undlade at anvende 
indre værdis metode også i koncernregnskabet, hvis de nødvendige oplysninger ikke er kendte . På denne 
baggrund foreslås det, at § 127, stk . 2, nr . 3, ændres således, at virksomheden får pligt til at oplyse, om 
kapitalandele i associerede virksomheder er indregnet og målt efter andre metoder end indre værdis 
metode .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 127 indsættes efter stk . 3 som nye stykker:

»Stk. 4. For hver kapitalinteresse, som ikke er en associeret virksomhed, skal oplyses
1) navn og hjemsted,
2) hvor stor en andel af egenkapitalen der besiddes af de konsoliderede virksomheder tilsammen, og
3) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport .
Stk. 5 . Oplysningerne i stk . 4, nr . 3, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinteresse ikke har offentlig-
gjort en årsrapport .
Stk. 6. Der skal endvidere oplyses navn, hjemsted og retsform for hvert interessentskab eller kommandit-
selskab, i hvilket de konsoliderede virksomheder er interessent eller komplementar .«

Stk . 4 bliver herefter stk . 7 .

Lovbemærkninger
Efter § 127 skal koncernregnskabet indeholde en række oplysninger om dattervirksomheder, associerede 
virksomheder samt virksomheder, hvis regnskab indgår i en pro-rata konsolidering .

Det foreslås at indsætte et nyt stk . 4, som fastsætter krav til, hvilke oplysninger en virksomhed skal give 
for hver kapitalinteresse . Forslaget har sammenhæng med lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, om tilpasning til 
direktivet, for så vidt angår indførelse af »kapitalinteresser« som en ny aktivgruppe samt om ændring af 
definitionen af »associerede virksomheder«. Der henvises til bemærkningerne til § 1, nr. 76 og 77.

Det foreslås endvidere at indsætte et nyt stk . 5, som fastsætter, at oplysninger efter stk . 4, nr . 3, dvs . 
oplysninger om størrelsen af egenkapitalen og resultatet, kan undlades, hvis den pågældende kapitalinte-
resse ikke offentliggør en årsrapport . Baggrunden for bestemmelsen er, at en kapitalinteresse kan være 
en virksomhed, som enten ikke har pligt eller på trods af en pligt vælger ikke at udarbejde en årsrapport . 
Da en virksomhed pr. definition ikke har bestemmende indflydelse over en kapitalinteresse, bør en virk-
somhed ikke pålægges at give oplysninger om egenkapitalen og resultatet i sådan kapitalinteresse, som 
ikke har offentliggjort en årsrapport, hvoraf oplysningerne fremgår .

§ 127, som finder anvendelse for koncernregnskaber, indeholder ikke oplysningskrav vedrørende interes-
sentskaber og kommanditselskaber  i modsætning  til den  tilsvarende og gældende § 97 a,  som finder 
anvendelse for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D, jf . § 102, stk . 3 . Der er tale om en util-
sigtet uoverensstemmelse med regnskabsdirektivet .

Det foreslås derfor at indsætte et nyt stk . 6, hvorefter der i koncernregnskaber skal oplyses om navn, 
hjemsted og retsform for hvert interessentskab og kommanditselskab, hvori en af de konsoliderede virk-
somheder er interessent eller komplementar .

Forslaget implementerer regnskabsdirektivets artikel 28, stk . 2, litra d, samt artikel 17, stk . 1, litra k, hvor 
sidstnævnte finder anvendelse på koncernregnskaber, jf. artikel 28, stk. 1, 1. pkt.
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 127, stk . 4, 1 . pkt ., der bliver stk . 7, 1 . pkt ., ændres »stk . 1-3« to steder til: »stk . 1-6« .

Lovbemærkninger
Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr . 64, hvorved der indsættes tre nye 
stykker i § 127 . Med forslaget foreslås det at ændre § 127, stk . 4, 1 . pkt ., der bliver stk . 7, 1 . pkt ., så der 
henvises til stk . 1-6 i stedet for stk . 1-3 .

 

Ledelsesberetningen

Gældende bestemmelse
§ 128 . Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsam-
men var én virksomhed . I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de konsolidere-
de virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for koncernregn-
skabet .

Stk. 2. §§ 76 a, 77, 99-99 b, 99 d, 100 og 101 finder tilsvarende anvendelse . Oplysninger efter § 99, 
stk . 1, nr . 9, kan dog undlades . § 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger at rappor-
tere samlet for koncernen .

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder §§ 107, 107 b og 107 d, 
tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf . dog stk . 5 .

Stk. 4. Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-
112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk . 1, nr . 2, undlade at 
vise sammenligningstal for 2 .-4 . foregående regnskabsår .

Stk. 5. Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden 
vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige som 
følge af sammendraget, jf . dog § 22, stk . 4, § 78, stk . 6, og § 102, stk . 8 . Oplysningerne efter § 107 b for 
henholdsvis modervirksomheden og for koncernen skal gives samlet . 2 . pkt . finder tilsvarende anvendel-
se på statslige aktieselskaber, jf . § 107 c .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 128 . Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsam-
men var én virksomhed . I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de konsolidere-
de virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for koncernregn-
skabet .

Stk. 2 . Bestemmelserne om ledelsesberetningen, jf . §§ 77 og 99-101, finder tilsvarende anvendelse . 
Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107 tilsvarende anvendelse . 
Oplysninger efter § 99, nr . 6, kan dog undlades .

Stk. 3 . Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden 
vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige som 
følge af sammendraget, jf . dog § 22, stk . 2, § 78, stk . 2, og § 102, stk . 2 .

Lovbemærkninger
På samme måde som med noterne indeholder forslaget regler om koncernledelsesberetningen med de 
samme oplysningskrav som for årsregnskaber . Også her kan modervirksomhedens og koncernens ledel-
sesberetning kombineres, og unødvendige dobbeltdækninger undgås . Det er almindelig praksis under 
gældende lovs § 56, stk . 7, der implementerer 7 . direktivs artikel 36, at kombinere de to beretninger .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 128, stk . 2, 3 . pkt ., ændres »§ 99, nr . 6« til: »§ 99, stk . 1, nr . 6« .
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Ledelsesberetningen

Gældende bestemmelse
§ 128 . Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsam-
men var én virksomhed . I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de konsolidere-
de virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for koncernregn-
skabet .

Stk. 2. §§ 76 a, 77, 99-99 b, 99 d, 100 og 101 finder tilsvarende anvendelse . Oplysninger efter § 99, 
stk . 1, nr . 9, kan dog undlades . § 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger at rappor-
tere samlet for koncernen .

Stk. 3. Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder §§ 107, 107 b og 107 d, 
tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf . dog stk . 5 .

Stk. 4. Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-
112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk . 1, nr . 2, undlade at 
vise sammenligningstal for 2 .-4 . foregående regnskabsår .

Stk. 5. Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden 
vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige som 
følge af sammendraget, jf . dog § 22, stk . 4, § 78, stk . 6, og § 102, stk . 8 . Oplysningerne efter § 107 b for 
henholdsvis modervirksomheden og for koncernen skal gives samlet . 2 . pkt . finder tilsvarende anvendel-
se på statslige aktieselskaber, jf . § 107 c .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 128 . Koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsam-
men var én virksomhed . I stedet for oplysninger om den enkelte virksomheds beløb vises de konsolidere-
de virksomheders beløb tilsammen, konsolideret efter de samme metoder, som gælder for koncernregn-
skabet .

Stk. 2 . Bestemmelserne om ledelsesberetningen, jf . §§ 77 og 99-101, finder tilsvarende anvendelse . 
Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107 tilsvarende anvendelse . 
Oplysninger efter § 99, nr . 6, kan dog undlades .

Stk. 3 . Modervirksomhedens og koncernens ledelsesberetninger kan sammendrages, hvis det uden 
vanskeligheder er muligt at finde de af denne lov krævede oplysninger, der ikke er blevet overflødige som 
følge af sammendraget, jf . dog § 22, stk . 2, § 78, stk . 2, og § 102, stk . 2 .

Lovbemærkninger
På samme måde som med noterne indeholder forslaget regler om koncernledelsesberetningen med de 
samme oplysningskrav som for årsregnskaber . Også her kan modervirksomhedens og koncernens ledel-
sesberetning kombineres, og unødvendige dobbeltdækninger undgås . Det er almindelig praksis under 
gældende lovs § 56, stk . 7, der implementerer 7 . direktivs artikel 36, at kombinere de to beretninger .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 128, stk . 2, 3 . pkt ., ændres »§ 99, nr . 6« til: »§ 99, stk . 1, nr . 6« .
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 128, stk . 2, 3 . pkt ., er en konsekvens af indføjelsen af et nyt stykke i § 99 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 128, stk . 2, 1 . pkt ., ændres »§§ 77 og 99-101« til: »§§ 99-101« .

I § 128, stk . 2, 3 . pkt ., ændres »§ 99, stk . 1, nr . 6« til: »§ 99, stk . 1, nr . 11« .

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 128, stk . 2, indeholder henvisninger til de bestemmel-
ser om ledelsesberetningen i årsregnskabet, som ligeledes skal anvendes på ledelsesberetningen i koncern-
regnskabet .

De foreslåede ændringer af henvisningerne i § 128, stk . 2 , er en konsekvens af forslagets § 1, nr . 24 og 
34, hvorefter den nuværende § 77 flyttes med redaktionelle ændringer til § 99, stk. 1.

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 128, stk . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 .  Bestemmelserne om ledelsesberetningen, jf . §§ 99-101, finder tilsvarende anvendelse, jf . dog 
stk . 4 . Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107, § 107 b, stk . 1, nr . 
6, og stk . 3 og 4, tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf . dog stk . 4 . Oplysninger efter § 99, stk . 1, 
nr . 11, kan undlades

Stk. 3 . Første gang en modervirksomhed, der har undladt at aflægge koncernregnskab efter §§ 110-
112, aflægger koncernregnskab, kan virksomheden uanset bestemmelsen i § 101, stk . 1, nr . 2, undlade at 
vise sammenligningstal for 2 . — 4 . foregående regnskabsår .«

Stk . 3 bliver herefter stk . 4 .

I § 128, stk . 3, der bliver stk . 4, indsættes som 2 . og 3 . pkt . :

»Oplysningerne efter § 107 b for modervirksomheden og efter § 107 b, stk . 1, nr . 6, for koncernen skal 
gives samlet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på statslige aktieselskaber, jf. § 107 c.«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i § 128, stk . 2, omfatter kravene til ledelsesberetningen i koncernregnskabet .

Ifølge 7 . direktivs artikel 36, stk . 2, litra f, som er indsat ved ændringsdirektiv 2006/46/EF, skal virksom-
heder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, medtage en 
beskrivelse af hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse 
med koncernens regnskabsaflæggelse i ledelsesberetningen til koncernregnskabet.
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§ 128, stk . 2, foreslås i § 1, nr . 40, ændret således, at det fremgår, at ledelsesberetningen i koncernregn-
skabet fremover også skal indeholde oplysninger om hovedelementerne i koncernens interne kontrol- og 
risikostyringssystemer i forbindelse med koncernens regnskabsaflæggelse vedrørende § 107 b, stk. 1, 
nr . 6 . Bestemmelsen er herefter i overensstemmelse med direktivet . Bestemmelsen gælder for koncern-
regnskabet, når modervirksomheden er omfattet af regnskabsklasse D . For modervirksomheder, som er 
statslige aktieselskaber, gælder bestemmelsen således både for statslige aktieselskaber, som har værdi-
papirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og for statslige aktieselskaber, som ikke 
har værdipapirer optaget til handel på et sådant marked .

Vedrørende den foreslåede nye bestemmelse i § 128, stk . 3 bemærkes, at efter lovens § 101, stk . 2, skal 
en virksomhed, som tidligere har benyttet sig af undtagelsen i §§ 110-112 til at undlade at aflægge kon-
cernregnskab, og som nu skal aflægge koncernregnskab første gang, give en 5-årsoversigt for koncernen. 
5-årsoversigten indeholder specifikke oplysninger om hovedog nøgletal for regnskabsåret og de fire fore-
gående år .

I de gældende regler er der ikke nogen overgangsbestemmelse vedrørende 5-årsoversigten, og virksom-
heden skal derfor gå fem år tilbage i tid første gang, der udarbejdes koncernregnskab . Det betyder, at der 
skal udarbejdes en oversigt for de fire år, hvor koncernen var undtaget fra at udarbejde koncernregnskab.

Efter forslaget kan virksomheden undlade at udarbejde en 5-årsoversigt for så vidt angår de år, hvor der 
ikke er aflagt koncernregnskab. Der skal dog naturligvis gives oplysninger om tallene for året og ét sam-
menligningsår . Dette svarer til kravene for resultatopgørelse, balancen og visse noter . Hér skal der også 
gives sammenligningstal det første år, en virksomhed udarbejder koncernregnskab .

Når virksomheden i de følgende år skal udarbejde koncernregnskab, skal oversigten gradvist udvides såle-
des, at i år 4, hvor der udarbejdes koncernregnskab, skal der foreligge en fuld 5-årsoversigt .

I henhold til § 101, stk . 4, kan en modervirksomhed undlade at medtage en 5-årsoversigt i årsregnskabet, 
når den indgår i koncernregnskabet . Denne undtagelsesmulighed kan alene benyttes, når der foreligger 
en fuld femårsoversigt, alternativt en oversigt som går fra virksomhedens stiftelse . De virksomheder, som 
anvender den foreslåede lempelse i § 128, stk . 3, kan således ikke i samme år anvende lempelsen i § 101, 
stk . 4 .

Det gældende stk . 3 bliver herefter stk . 4 .

Ifølge den gældende bestemmelse i § 128, stk . 3, som bliver stk . 4, kan oplysningerne i modervirksomhe-
dens og koncernens ledelsesberetning sammendrages, hvis betingelserne i bestemmelsen er opfyldt .

Bestemmelsen foreslås ændret således, at det fremgår, at oplysningerne i modervirksomhedens og kon-
cernens ledelsesberetning skal præsenteres samlet . Bestemmelsen er herefter i overensstemmelse med 
7 . direktivs artikel 36, stk . 2, litra f .
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Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 128, stk . 4, 1 . pkt ., ændres »§ 102, stk . 2« til: »§ 102, stk . 3« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 128, stk . 4, til § 102, stk . 2, ændres til § 102, stk . 3, 
som følge af indsættelse af § 102, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 128, stk . 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . §§ 76 a, 77, 99-99 b, 100 og 101 finder tilsvarende anvendelse . Oplysninger efter § 99, stk . 1, 
nr . 10, kan dog undlades .

Stk. 3 . Er modervirksomheden omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, finder § 107 og § 107 b, stk . 1, 
nr . 6, og stk . 3 og 4, tilsvarende anvendelse på koncernregnskabet, jf . dog stk . 5 .«

Stk . 3 og 4 bliver herefter stk . 4 og 5 .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 128 indeholder regler om koncernens ledelsesberetning .

Den gældende § 128, stk . 2, indeholder henvisninger til en række bestemmelser om ledelsesberetningen 
til årsregnskabet, som finder tilsvarende anvendelse på ledelsesberetningen til koncernregnskabet.

Det foreslås, at det gældende stk . 2 ophæves og erstattes af to nye stykker, således at det nye stk . 2 vide-
refører det gældende stk . 2, 1 . og 3 . pkt ., med visse ændringer, mens det nye stk . 3 viderefører det gæl-
dende stk . 2, 2 . pkt ., med visse ændringer . De særlige krav, der stilles til koncernregnskabet, når moder-
virksomheden er omfattet af regnskabsklasse D, er således udskilt til det nye stk . 3 .

Den foreslåede § 128, stk . 2, 1 . pkt ., henviser således til bestemmelserne i §§ 76 a og 77 i regnskabsklasse 
B, således som disse bestemmelser er affattet i forslagets § 1, nr . 98 . Koncernen skal således beskrive sine 
væsentligste aktiviteter og redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteterne og de økonomiske 
forhold samt oplyse om bl .a . antal af og pålydende værdi for eventuelle egne kapitalandele .

Endvidere henviser bestemmelsen til §§ 99-99 b og 101 i regnskabsklasse C . Der henvises således til kra-
vene til ledelsesberetningen, til redegørelsen for samfundsansvar, til redegørelsen vedrørende det under-
repræsenterede køn, og hovedog nøgletalsoversigten .

Kravene til ledelsesberetningen, jf. § 99, som foreslået ændret i § 1, nr. 128 og 129, finder således tilsva-
rende anvendelse på koncernens ledelsesberetning .

Kravene om redegørelse for samfundsansvar i § 99 a finder tilsvarende anvendelse på koncernens rede-
gørelse for samfundsansvar . § 99 a er foreslået ændret i forslagets § 1, nr . 130 . Der henvises til bemærk-
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ningerne til § 1, nr . 130 . Endvidere henvises til den foreslåede § 6, stk . 6, jf . stk . 5, om ikrafttræden m .v . 
og bemærkningerne hertil .

Kravene til redegørelsen vedrørende det underrepræsenterede køn i § 99 b, som foreslået ændret i § 1, 
nr. 131-132, finder ligeledes anvendelse for koncernens beretning.

Endelig finder kravene til hoved- og nøgletalsoversigten i § 101, som foreslået ændret i § 1, nr. 134-135, 
også anvendelse på koncernens hovedog nøgletalsoversigt .

Den foreslåede § 128, stk . 2, 1 . pkt ., indeholder ikke henvisning til den foreslåede nye § 99 c om beretning 
om betaling til myndigheder, da beretningen til koncernregnskabet om betaling til myndigheder er regule-
ret i den foreslåede § 128 a

Den foreslåede § 128, stk . 2, 2 . pkt ., viderefører den gældende § 128, stk . 2, 3 . pkt ., således at oplysnin-
ger om filialer i udlandet efter § 99, stk. 1, nr. 11, der bliver nr. 10 som følge af den foreslåede ændring til 
§ 99, kan undlades i koncernens ledelsesberetning som hidtil .

Den foreslåede § 128, stk. 3, vedrører de yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på koncernens 
ledelsesberetning, hvis modervirksomheden er omfattet af reglerne i regnskabsklasse D .

Den foreslåede § 128, stk . 3, 1 . pkt ., viderefører den gældende § 128, stk . 2, 2 . pkt ., således at der som 
hidtil henvises til § 107 og § 107 b, stk . 1, nr . 6, og stk . 3 og 4 .

De gældende bestemmelser i § 128, stk . 3 og 4, videreføres uden ændringer som stk . 4 og 5 . Disse bestem-
melser vedrører en modervirksomheds mulighed for at undlade visse sammenligningstal første gang, den 
aflægger  koncernregnskab,  og muligheden  for  at  sammendrage modervirksomhedens  og  koncernens 
ledelsesberetninger .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 128, stk . 4, 1 . pkt ., der bliver stk . 5, 1 . pkt ., ændres »§ 22, stk . 2, § 78, stk . 2, og § 102, stk . 3« til: 
»§ 22, stk . 4, § 78, stk . 6, og § 102, stk . 8« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningerne i årsregnskabslovens § 128, stk . 4, der bliver stk . 5 som følge af forslagets 
§ 1, nr . 162, ændres til § 22, stk . 4, § 78, stk . 6, og § 102, stk . 8 .

Der er alene tale om redaktionelle ændringer som følge af de foreslåede ændringer til §§ 22, 78 og 102 i 
forslagets § 1, nr . 34, 99 og 136 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128, stk . 2, 2 . pkt ., ændres »§ 99, stk . 1, nr . 10,« til: »§ 99, stk . 1, nr . 9,« .
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Lovbemærkninger
Forslaget til ændring af § 128, stk . 2, 2 . pkt ., er en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, 
nr . 44, hvorefter lovens § 99, stk . 1, nr . 7, foreslås ophævet, hvorved det gældende nr . 10 i § 99, stk . 1, 
bliver til nr . 9 .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128, stk . 2, indsættes som 3 . pkt .:

»§ 99 b finder alene anvendelse, når modervirksomheden vælger at rapportere samlet for koncernen.«

Lovbemærkninger
§ 128 indeholder regler om ledelsesberetningen for koncernens . Bestemmelsen er blandt andet en imple-
mentering af artikel 29 i regnskabsdirektivet, hvorefter de samme oplysningskrav, som direktivet kræver 
for ledelsesberetningen til modervirksomheden, også finder anvendelse på ledelsesberetningen for kon-
cernen .

I følge § 128, stk . 1, 2 . pkt ., skal koncernens ledelsesberetning oplyse om koncernen, som om koncernvirk-
somhederne tilsammen var én virksomhed .

Af det gældende stk. 2, 1. pkt., fremgår det, at en række bestemmelser, herunder § 99 b, finder tilsvarende 
anvendelse for ledelsesberetningen for koncernen som for ledelsesberetningen for modervirksomheden . 
Bestemmelsen medfører således, at ledelsesberetningen for koncernen skal indeholde en redegørelse i 
henhold til § 99 b . Der henvises til bemærkningerne til § 99 b, stk . 6, som affattet ved lovforslagets § 1, 
nr . 48 .

Det foreslås, at der indsættes et nyt 3. pkt. i stk. 2. Bestemmelsen indeholder en modifikation til § 128, 
stk. 2, 1. pkt. Ifølge det foreslåede 3. pkt. finder § 99 b således kun anvendelse, når modervirksomheden 
vælger at rapportere samlet for koncernen .

Med det foreslåede nye 3 . pkt ., i § 128, stk . 2, tydeliggøres det, at der kun skal rapporteres for koncernen, 
hvis modervirksomheden har valgt at lave en koncernrapportering efter § 99 b, stk . 6 . Hvis virksomhe-
derne i koncernen derimod hver især opfylder kravene til rapportering efter § 99 b i deres årsregnskab, vil 
der ikke være et rapporteringskrav for koncernen .

Baggrunden for forslaget er, at det i henhold til § 99 b er frivilligt for en modervirksomhed, om der skal ske 
rapportering i koncernregnskabet, og denne frivillighed skal afspejles i § 128, stk . 2, der angiver kravene 
til indholdet i koncernens ledelsesberetning .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128, stk . 3, ændres »§ 107 og § 107 b, stk . 1, nr . 6, og stk . 3 og 4,« til: »§§ 107, 107 b og 107 d« .
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Lovbemærkninger
§ 128 indeholder regler om koncernens ledelsesberetning . Bestemmelsen er en implementering af artikel 
29 i regnskabsdirektivet .

I § 128, stk . 3, er det bestemt, at for modervirksomheder, der er omfattet af reglerne i regnskabsklasse D, 
finder § 107 og § 107 b, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og 4, tilsvarende anvendelse på ledelsesberetningen for 
koncernen, jf . dog stk . 5 .

§ 107 omhandler oplysninger om ledelseshverv, som ledelsesmedlemmerne beklæder i andre erhvervs-
drivende virksomheder . § 107 b, stk . 1, nr . 6, vedrører oplysninger om hovedelementerne i virksomhedens 
interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, mens § 107 
b, stk . 3 og 4, dels angiver, på hvilken måde oplysninger efter § 107 b, stk . 1, gives, dels bemyndiger 
Erhvervsstyrelsen til at bestemme, at redegørelsen efter stk . 1 ikke skal medtages i ledelsesberetningen, 
hvis beretningen indeholder en henvisning til virksomhedens hjemmeside, hvor redegørelsen er offentlig-
gjort, ligesom styrelsen kan fastsætte nærmere regler herom .

Det foreslås, at henvisningen i stk . 3 ændres, så der også henvises til den foreslåede bestemmelse i § 107 
d om oplysninger om mangfoldighed, jf . lovforslagets § 1, nr . 52, og bemærkningerne hertil . § 107 d er en 
implementering af artikel 20, stk . 1, litra g, i regnskabsdirektivet . I henhold til direktivets artikel 29, stk . 1, 
skal oplysningerne i § 107 d også medtages i ledelsesberetningen for koncernen . Her skal de dog gives for 
koncernen som en helhed . Det vil sige, at der skal gives oplysninger om mangfoldighed i koncernens 
ledelse . Da koncernens ledelse og modervirksomhedens ledelse vil være ens, vil oplysningerne i ledelses-
beretningen også være ens . Oplysningerne vil således kunne gives samlet, jf . § 128, stk . 5 .

Det foreslås endvidere, at henvisningen til § 107 b ændres således, at der ikke alene henvises til stk . 1, 
nr . 6, og § 107 b, stk . 3 og 4, men til hele § 107 b, hvormed der skabes overensstemmelse til direktivets 
artikel 29, stk . 1 . En række af oplysningerne, som kræves i § 107 b, vil være de samme både for koncer-
nen og modervirksomheden . F .eks . anvendes der samme kodeks for virksomhedsledelse, og oplysnin-
gerne herom er de samme, da virksomhedens ledelse og koncernens ledelse er den samme .

Forslaget medfører således primært, at oplysningerne skal medtages i ledelsesberetningen for koncernen, 
hvis beretningen adskilles fra ledelsesberetningen for modervirksomheden . Praksis i danske virksomhe-
der er dog, at der gives en fælles ledelsesberetning for koncernen og modervirksomheden .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128, stk . 5, 2 . pkt ., ændres »modervirksomheden og efter § 107 b, stk . 1, nr . 6,« til: »henholdsvis 
modervirksomheden og« .

Lovbemærkninger
Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 1, nr . 69, hvorefter henvisningen til 
§ 107 b, stk . 1, nr . 6, ændres således, at der ikke alene henvises til stk . 1, nr . 6, men til hele § 107 b .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128, stk . 5, 3 . pkt ., ændres »1 . pkt .« til: »2 . pkt .«

Lovbemærkninger
Det gældende § 128, stk . 5, 3 . pkt ., henviser til 1 . pkt . i § 128, stk . 5 . Der er tale om en fejl, idet henvisnin-
gen rettelig skal være til 2 . pkt . således som dette foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr . 69 . Det fore-
slås derfor at ændre 3 . pkt ., så henvisningen er 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 741 af 30 . maj 2020
I § 128, stk . 2, 1 . pkt ., indsættes efter »99-99 b,«: »99 d,«

Lovbemærkninger
§ 128 indeholder regler om ledelsesberetningen for koncernen . I dag fremgår det af § 128, stk . 1, 2 . pkt ., 
at koncernens ledelsesberetning skal oplyse om koncernen, som om koncernvirksomhederne tilsammen 
var én virksomhed . Der foreslås ikke ændringer til stk . 1 .

Det fremgår af det gældende stk. 2, 1. pkt., at en række bestemmelser, herunder § 99 a, finder tilsvarende 
anvendelse. Det vil sige, at en række af lovens krav til ledelsesberetningen for modervirksomheden finder 
tilsvarende anvendelse på ledelsesberetningen for koncernen .

Det foreslås, at § 128, stk . 2, 1 .pkt ., ændres, så der også henvises til, at § 99 d om oplysning om politik-
ker for dataetik, finder tilsvarende anvendelse.

Bestemmelsen medfører, at for virksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal ledelsesberetningen 
for koncernen indeholde en redegørelse for koncernens politik for dataetik eller en redegørelse med en for-
klaring af baggrunden for, hvorfor koncernen ikke har en politik for dataetik i henhold til § 99 d . Der hen-
vises i øvrigt til bemærkningerne til § 99 d, stk . 2, jf . lovforslagets § 16, nr . 1 .
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Gældende bestemmelse
§ 128 a . Store modervirksomheder, som er omfattet af § 7, stk . 2, nr . 3, modervirksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D og modervirksomheder, som har en dattervirksomhed omfattet af § 109, stk . 2, nr . 1-3, 
skal udarbejde beretning om betalinger til myndigheder, jf . § 99 c, stk . 2, hvis virksomheden selv eller en 
dattervirksomhed har aktiviteter, som er omfattet af § 99 c, stk . 1 . Beretningen skal gives, som om de kon-
soliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed .

Stk. 2. I det omfang modervirksomheden indregner deltagelse i fælles ledede virksomheder pro rata, 
jf . § 124, skal betalinger, som er omfattet af stk . 1, i disse virksomheder tilsvarende indgå i beretningen 
pro rata .

Stk. 3. For beretningen om betalinger til myndigheder efter stk . 1 finder § 114, stk . 2, tilsvarende an-
vendelse .

Stk. 4. En modervirksomhed, der har aktiviteter omfattet af § 99 c, stk . 1, kan undlade at udarbejde 
beretning efter stk . 1, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører 
under lovgivningen i et EU-/EØS-land .

Stk. 5. En modervirksomhed, der er omfattet af stk . 1, og som ikke udarbejder koncernregnskab, skal 
give beretningen i sin egen årsrapport .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 128 indsættes i kapitel 14:

»§ 128 a . Store modervirksomheder, som er omfattet af § 7, stk . 2, nr . 3, og modervirksomheder omfat-
tet af regnskabsklasse D skal udarbejde beretning om betalinger til myndigheder, jf . § 99 c, stk . 2, hvis virk-
somheden selv eller en dattervirksomhed har aktiviteter, som er omfattet af § 99 c, stk . 1 . Beretningen 
skal gives, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed .

Stk. 2 . I det omfang modervirksomheden indregner deltagelse i fælles ledede virksomheder pro rata, 
jf . § 124, skal betalinger, som er omfattet af stk . 1, i disse virksomheder tilsvarende indgå i beretningen 
pro rata .

Stk. 3 . For beretningen om betalinger til myndigheder efter stk . 1 finder § 114, stk . 2, tilsvarende anven-
delse .

Stk. 4 . En modervirksomhed, der har aktiviteter omfattet af § 99 c, stk . 1, kan undlade at udarbejde 
beretning efter stk . 1, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere modervirksomhed, der henhører 
under lovgivningen i et EU/EØS-land .

Stk. 5 . En modervirksomhed, der er omfattet af stk . 1, og som ikke udarbejder koncernregnskab, skal 
give beretningen i sin egen årsrapport .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 128 a .

Den foreslåede § 128 a, stk . 1, gennemfører sammen med den foreslåede § 99 c, det nye regnskabsdirek-
tivs kapitel 10 og regulerer kravet om aflæggelse af en beretning om betaling til myndigheder i ledelsesbe-
retningen på koncernniveau i det omfang, en koncernvirksomhed udøver aktivitet som omfattet af § 99 c, 
stk . 1, og gælder for store modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse C og modervirksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D. Virksomheder, der aflægger koncernregnskab efter de internationale regn-
skabsstandarder (IFRS), jf . Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale 
regnskabsstandarder, skal følge koncerndefinitionen i  IFRS. Dette gælder uanset, om virksomheden er 
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omfattet af regnskabsklasse D og derfor forpligtet til at anvende IFRS, eller om virksomheden frivilligt 
anvender IFRS, jf . § 137 i årsregnskabsloven .

Med den foreslåede § 128 a, stk. 2, skabes der sammenhæng mellem modervirksomhedens finansielle 
regnskab og beretningen om betalinger til myndigheder, for så vidt angår deltagelse i fællesledede virk-
somheder . Det bestemmes således, at i det omfang modervirksomheden indregner sin andel af resultat og 
egenkapital i en fælles ledet virksomhed pro rata i sit finansielle koncernregnskab, skal betalinger, omfat-
tet af stk . 1, tilsvarende indgå i beretningen pro rata .

Med henvisningen til § 114, stk . 2, i den foreslåede § 128 a, stk . 3, gives der mulighed for at udeholde en 
koncernvirksomheds betalinger fra koncernens beretning om betalinger til myndigheder i det omfang
1 . virksomheden er en dattervirksomhed, og betydelige og vedvarende hindringer i væsentlig grad 

begrænser modervirksomhedens udøvelse af sine rettigheder og dattervirksomhedens aktiver eller 
ledelse,

2 . virksomheden er en dattervirksomhed, og de nødvendige oplysninger ikke kan indhentes inden for en 
rimelig frist eller uden forholdsmæssigt store omkostninger,

3 . virksomheden er en dattervirksomhed, der ikke tidligere har indgået i koncernregnskabet ved konsoli-
dering, og modervirksomheden udelukkende besidder kapitalandelene i dattervirksomheden med 
henblik på efterfølgende at overdrage dem, eller

4 . virksomheden er en erhvervsdrivende moderfond, der selv kun i begrænset omfang udøver erhvervs-
aktiviteter og ikke, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte, har tilgodehavender 
hos eller har stillet sikkerhed for nogen af sine dattervirksomheder .

Den foreslåede § 128 a, stk . 4, har til formål at friholde en modervirksomhed fra pligten til selv at udar-
bejde beretning om betalinger til myndigheder på koncernniveau i det omfang, oplysningerne indgår i 
beretningen for en højere koncern . Den foreslåede bestemmelse er med udgangspunkt i det nye regn-
skabsdirektiv formuleret således, at en modervirksomhed, der har aktiviteter omfattet af § 99 c, stk . 1, 
kan undlade at udarbejde en beretning efter stk . 1, hvis den selv er en dattervirksomhed af en højere 
modervirksomhed, der er forpligtet til at udarbejde en beretning om betaling til myndigheder . Uanset at 
det således ikke udtrykkeligt fremgår af bestemmelsen, er det lagt til grund, at den højere liggende moder-
virksomhed rent faktisk også udarbejder en beretning om betaling til myndigheder, hvori oplysningerne 
om betalingerne fra den førstnævnte modervirksomhed og den koncern, hvori den er modervirksomhed, 
indgår .

Den foreslåede § 128 a, stk . 5, vedrører den situation, hvor modervirksomheden efter den gældende 
§ 112, stk. 2, nr. 2, undlader at aflægge koncernregnskab,  idet den er dattervirksomhed af en højere 
modervirksomhed i et ikke EU/EØS-land, der udarbejder koncernregnskab efter regler, der i det mindste 
er ligeværdige med reglerne for konsoliderede regnskaber efter det nye regnskabsdirektiv og årsregn-
skabsloven og er revideret af personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder 
den højere modervirksomhed henhører . Der kan eksempelvis være tale om en højere modervirksomhed, 
der er hjemmehørende i USA . I det omfang der ikke er udarbejdet koncernregnskab for den koncern, hvori 
førstnævnte modervirksomhed er modervirksomhed, er der ikke noget koncernregnskab, hvori beretnin-
gen om betalinger til myndigheder for den koncern, hvori den i 1 . pkt . førstnævnte virksomhed er moder-
virksomhed, kan indarbejdes . Det følger i denne situation af bestemmelsen, at beretningen i stedet skal 
indgå i modervirksomhedens egen årsrapport. Bestemmelsen i § 99 c, stk. 6, finder i denne forbindelse 
tilsvarende anvendelse .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 128 a, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »og modervirksomheder omfattet af regnskabsklasse D« til: »modervirk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D og modervirksomheder, som har en dattervirksomhed omfattet 
af § 109, stk . 2, nr . 1-3,« .

Lovbemærkninger
§ 128 a, stk . 1, regulerer sammen med § 99 c kravet om udarbejdelse af en beretning om betalinger til 
myndigheder på koncernniveau og fastsætter, hvilke modervirksomheder der omfattes af kravet .

Bestemmelsen blev indsat ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015 og implementerer regnskabsdirektivets artikel 
44, stk . 1 og 2 . Ved en fejl blev det ikke samtidig indarbejdet, at en modervirksomhed, der har en datter-
virksomhed af interesse for offentligheden, også - uanset størrelse - skal udarbejde en beretning om beta-
linger til myndigheder, hvis virksomheden selv eller en dattervirksomhed er omfattet af § 99 c, stk . 1 .

Det foreslås derfor at præcisere § 128 a, stk . 1, 1 . pkt ., så modervirksomheder, der har en dattervirksom-
hed af interesse for offentligheden, som defineret i § 109, stk. 2, nr. 1-3, også omfattes af bestemmelsen, 
hvis anvendelsesområde herved udvides . Det er en meget begrænset population, der efter gældende lov 
er omfattet af kravet om aflæggelse af en beretning om betalinger til myndigheder, hvorfor forslaget ikke 
forventes at medføre, at der reelt er flere virksomheder, som vil blive omfattet.

Årsregnskabsloven anvender i modsætning til regnskabsdirektivet ikke begrebet »virksomheder af inte-
resse for offentligheden« . De virksomheder, som er oplistet i § 109, stk . 2, nr . 1-3, er dog dem, som efter 
regnskabsdirektivets implementering i årsregnskabsloven i forhold til udarbejdelse af koncernregnskab 
m .v . skal anses som virksomheder af interesse for offentligheden .
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Kapitel 15 
Fusionsregnskab m .v .

Gældende bestemmelse
§ 129 . I det omfang der i henhold til lovgivningen eller aftale udarbejdes en opgørelse over sammendra-
get af fusionerende virksomheders aktiver og passiver (fusionsregnskabet), finder bestemmelserne i §§ 115-
123 bortset fra § 118, stk . 3, tilsvarende anvendelse på åbningsbalancen for den fusionerede, fortsætten-
de eller den ved fusionen dannede virksomhed . Reglerne for modervirksomheden finder anvendelse på 
den erhvervende virksomhed, og reglerne for dattervirksomheder finder anvendelse på den virksomhed, 
som erhverves .

Stk. 2. Medmindre andet fremgår af lov eller aftale, skal fusionsregnskabet bestå af åbningsbalancen 
for den fusionerede, fortsættende eller den ved fusionen dannede virksomhed suppleret med ultimobalan-
cer for de fusionerende virksomheder og opgørelser over de bevægelser, der er nødvendiggjort af fusio-
nen eller de dispositioner, der skal foretages som følge af fusionsaftalen . Åbningsbalancen suppleres af de 
noter, der er nødvendige for at give et retvisende billede af den fortsættende eller den ved fusionen dan-
nede virksomhed, samt de supplerende beretninger, der måtte være besluttet i fusionsaftalen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 129 . I det omfang der i henhold til lovgivningen eller aftale skal udarbejdes en opgørelse over sammen-
draget af fusionerende virksomheders aktiver og passiver (fusionsregnskabet), finder bestemmelserne i 
§§ 115-123 bortset fra § 118, stk . 3, tilsvarende anvendelse på åbningsbalancen for den fusionerede, fort-
sættende eller den ved fusionen dannede virksomhed . Reglerne for modervirksomheden finder anvendel-
se på den fortsættende virksomhed, og reglerne for dattervirksomheder finder anvendelse på den ophø-
rende virksomhed .

Stk. 2 . Medmindre andet fremgår af lov eller aftale, skal fusionsregnskabet bestå af åbningsbalancen 
for den fusionerede, fortsættende eller den ved fusionen dannede virksomhed suppleret med ultimobalan-
cer for de fusionerende virksomheder og opgørelser over de bevægelser, der er nødvendiggjort af fusio-
nen eller de dispositioner, der skal foretages som følge af fusionsaftalen . Åbningsbalancen suppleres af de 
noter, der er nødvendige for at give et retvisende billede af den fortsættende eller den ved fusionen dan-
nede virksomhed, samt de supplerende beretninger, der måtte være besluttet i fusionsaftalen .

Lovbemærkninger
I selskabslovgivningen findes særlige regler om fusion. Disse regler gør det lettere at gennemføre fusio-
nen . Forslagets § 129 om fusionsregnskaber regulerer ikke de selskabsretlige regler om kompetence og 
beskyttelse af interesser i forbindelse med virksomhedssammenlægninger .

Da teknikken ved udarbejdelse af koncernregnskaber og fusionsregnskaber imidlertid er ens, alene med 
den forskel, at koncernregnskabet kun regnskabsmæssigt har fjernet det selskabsretlige slør, medens 
dette er faldet helt ved fusionen, kan fusionsregnskaber reguleres forholdsvis simpelt ved henvisning til 
koncernregnskabsreglerne . Det gælder også spørgsmålet om kapitaludligning og spørgsmålet om fusions-
goodwill .

Fusionsregnskabet består efter aktieselskabslovens § 134 b, stk . 2 — og ved henvisning også efter anparts-
selskabsloven — af 1) de fusionerende selskabers slutbalancer pr . den regnskabsmæssige fusionsdag, 2) 
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reguleringskolonne, hvorved der gennemføres de nødvendige kapitaludligninger, elimineringer og særlige 
dispositioner, f .eks . omvurdering, og 3) en åbningsbalance for det fusionerede selskab . I praksis sker fusi-
onen regnskabsmæssigt oftest pr . det fortsættende selskabs balancedato . Her er der sjældent store pro-
blemer med at udfinde de forskellige værdier. Mere kompliceret kan det være, hvis fusionen skal ske med 
regnskabsmæssig virkning inde i året. Her findes en del dokumentkrav i aktieselskabsloven, som den gæl-
dende årsregnskabslov ikke beskæftiger sig med .

Hvis fusionen sker ved sammensmeltning af virksomheder, opløses alle de fusionerede virksomheder og 
indgår i dannelsen af en ny virksomhed (egentlig fusion) . Der er ingen fortsættende virksomhed, hvorfor 
fusionsregnskabet kommer til at bestå af de fusionerede virksomheders slutbalancer pr . den regnskabs-
mæssige fusionsdag samt en åbningsbalance for den nystiftede virksomhed .

Det nye efter forslaget er reelt set det samme som for koncernetableringen, nemlig anvendelse af dags-
værdier for det ophørende selskab . I praksis indeholder forslaget dog ikke store forskelle i forhold til 
nugældende lovgivning, da opskrivning i det ophørende selskab i lang tid har været accepteret som et led 
i fusionen, når bortses fra åbenbare omgåelsessituationer . De for koncernetableringen foreslåede undta-
gelser fra overtagelsesmetoden i forslagets § 121, stk . 2 og 3, gælder tilsvarende for fusioner . En sam-
menlægningsproces kan f .eks . begynde med en koncernetablering, hvor der beregnes goodwill osv . og sta-
dig består to selskaber, for i et senere forløb i samme regnskabsår at fuldføres med en fusion, der — fordi 
den foregår inden for en koncern — gennemføres uden etablering af goodwill — den er der jo allerede i for-
vejen — hvorefter der kun er ét selskab tilbage .

Sker der fusion inden for en koncern, kan sammenlægningsmetoden anvendes . Her gælder reglerne i for-
slagets § 123 . Dette er en systematisering af reglerne i forhold til i dag . Her skal man være opmærksom 
på, at en fusion mellem to virksomheder, som f .eks . er underlagt samme ejer, ikke er en fusion mellem to 
uafhængige parter . Opgørelsen af fusionsgoodwill kan derfor være forbundet med vilkårlighed . Dette for-
hold tilgodeses ved fusioner — i modsætning til koncernetablering — ved kravet om vurdering i aktie- og 
anpartsselskabsloven .

Anpartsselskabsloven indeholder ikke selv regler om fusion m .v ., men henviser i det hele til aktieselskabs-
loven . Med hjemmel i lov om erhvervsdrivende fonde regulerer bekendtgørelse om opløsning af erhvervs-
drivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion), bekendtgørelse nr . 359 af 07/06/1993, 
fusion af erhvervsdrivende fonde og mellem aktie- og anpartsselskaber og erhvervsdrivende fonde .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
§ 129, stk . 1, 2 . pkt ., affattes således:

»Reglerne for modervirksomheden finder anvendelse på den erhvervende virksomhed, og reglerne for 
dattervirksomheder finder anvendelse på den virksomhed, som erhverves.«

Lovbemærkninger
Den gældende § 129 i årsregnskabsloven indeholder regler om fusionsregnskaber, som det i dag er frivil-
ligt at udarbejde. Bestemmelsen finder dog også anvendelse på åbningsbalancen ved en fusion. Åbnings-
balancen vil være udgangspunktet for udarbejdelsen af det kommende årsregnskab .
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Efter den gældende § 129 finder reglerne for modervirksomheden anvendelse på den fortsættende virk-
somhed, og reglerne for dattervirksomhederne finder anvendelse på den ophørende virksomhed. Koncern-
regnskabsreglerne overføres således på fusionsregnskabet .

En fusion er en virksomhedssammenslutning og skal indregnes og måles på samme måde som en kon-
cernetablering .

Der foreslås en ny affattelse af § 129, stk . 1, 2 . pkt .

Dette betyder, at den reelt erhvervende (overtagende) virksomhed i en fusion regnskabsmæssigt skal 
anses som erhverver . Forslaget er i overensstemmelse med årsregnskabslovens grundlæggende princip 
om, at der skal tages hensyn til reelle forhold fremfor formaliteter, jf . årsregnskabslovens § 13, stk . 1, 
nr . 2 .

Ved vurderingen af, hvem der er den faktiske erhverver, skal der indgå en række forhold, så som hvilken 
aktionærgruppe, der er den kontrollerende efter fusionen . IFRS 3 indeholder yderligere vejledning, som 
anvendes til vurdering af, hvem der er den erhvervende virksomhed .

Forslaget er en konsekvens af den foreslåede nye § 122, stk . 2 . Der henvises til bemærkningerne til den 
foreslåede nye § 122, stk . 2, hvor det er nærmere beskrevet, hvem som skal anses for den erhvervende 
virksomhed i en virksomhedssammenslutning .

Den foreslåede ændring af § 129, stk. 1, 2. pkt., vil finde tilsvarende anvendelse ved spaltning, jf. henvis-
ningen i årsregnskabslovens § 130 til § 129 .

De hidtil gældende bemærkninger til § 129, stk . 1, jf . specielle bemærkninger til § 129, stk . 1: Folketings-
tidende 2000-01, A, L 138 som fremsat, side 3340-3341, vil fortsat være gældende, med ovenstående 
ændringer .
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Gældende bestemmelse
§ 130 . Reglerne i § 129 gælder tilsvarende for virksomheders overtagelse af aktiver og forpligtelser i for-
bindelse med spaltning med de tilpasninger, der følger af spaltningers særlige natur .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 130 . Reglerne i § 129 gælder tilsvarende for virksomheders overtagelse af aktiver og forpligtelser i for-
bindelse med spaltning med de tilpasninger, der følger af spaltningers særlige natur .

Lovbemærkninger
Forslagets § 130 gør koncernregnskabsreglerne tilsvarende anvendelige på de spaltningssituationer, hvor 
en spaltet virksomhed eller en del af en spaltet virksomhed bliver overtaget af en eller flere andre virksom-
heder . De særlige problemer ved deling af en virksomheds midler og fastsættelse af goodwill m .v . må her 
løses under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for spaltning . Ligesom forslagets 
§ 129 supplerer forslagets § 130 de selskabsretlige regler, der findes i aktieselskabslovens § 136.
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Afsnit VII 
Delårsrapport for statslige aktieselskaber og virksomheder,  

som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

Kapitel 16 
Udarbejdelse af halvårsrapport for statslige aktieselskaber 

Generelle bestemmelser

Gældende bestemmelse
§ 131 . Statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport, som dækker de første seks måneder 
af selskabets regnskabsår . Er det statslige aktieselskab en modervirksomhed, skal halvårsrapporten 
udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed .

Stk. 2. Et statsligt aktieselskab kan endvidere udarbejde tilsvarende rapporter for andre perioder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 131 . Statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport, som dækker de første seks måneder af 
selskabets regnskabsår . Er det statslige aktieselskab en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbej-
des, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed . En virksomhed kan undlade at 
udarbejde halvårsrapport, hvis dennes oplysninger indgår i en halvårsrapport, der udarbejdes af en moder-
virksomhed .

Stk. 2 . Et statsligt aktieselskab kan endvidere udarbejde tilsvarende rapporter for andre perioder .

Lovbemærkninger
Forslagets § 131 viderefører kravet om halvårsrapporter for statslige aktieselskaber i gældende lovs 
§ 56a, stk . 1 . Kravet blev indsat i forbindelse med lovændringen i 1995, der sammen med lovændringen i 
1996 tilsigtede en ligestilling af kravene til statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber . Det har 
været overvejet i tilknytning til kravene for statslige aktieselskaber at indarbejde de krav, som børslovgiv-
ningen og Københavns Fondsbørs stiller til børsnoterede selskabers halvårsrapporter . Det skønnes imid-
lertid, at den forventede udvikling inden for handel med værdipapirer, herunder etableringen af tværnati-
onale fondsbørser, vil stille stadigt stigende krav til rapporteringen . Etablering af nye fondsbørser og auto-
riserede markedspladser kræver en fleksibilitet i regelsættet, som ikke kan tilbydes ved en lovregulering af 
området . Reglerne for halvårsrapporterne for børsnoterede selskaber er derfor ikke indbygget i bestem-
melsen om halvårsrapporter for statslige aktieselskaber .

I forhold til gældende ret er indført en undtagelse for aflæggelse af halvårsrapport, således at rapporten 
kan undlades i de tilfælde, hvor en modervirksomhed på et højere niveau aflægger en konsolideret halv-
årsrapport, hvori virksomheden indgår . Derved skabes en ligestilling i forhold til reglerne for udarbejdelse 
af pengestrømsopgørelse .

Der henvises til bilag 1, A, nr. 5, for en definition af et statsligt aktieselskab.
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Formålet med halvårsrapporterne er at give regnskabsbrugere en hyppigere indsigt i selskabets økonomi-
ske stilling og udvikling . Denne større grad af åbenhed skyldes, at de statslige aktieselskaber typisk har 
større samfundsmæssig betydning og bevågenhed end almindelige selskaber .

Halvårsrapportens formål er ikke at komme med et fuldstændigt halvårsregnskab men alene at frem-
komme med et udpluk af relevante hovedog nøgletal . Endvidere gælder heller ikke de samme oplysnings-
krav som til årsrapporten .

Halvårsrapporten skal dække de første seks måneder af selskabets regnskabsår . Det betyder, at selskaber, 
der f .eks . på grund af omlægning af regnskabsåret benytter en 18 måneders regnskabsperiode, kun skal 
udarbejde en halvårsrapport for de første seks måneder af omlægningsperioden . I tilfælde af omlægnings-
perioder på seks måneder, kræves udarbejdet en halvårsrapport og et årsregnskab for samme periode . 
Halvårsrapporten skal dog modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 måneder efter periodens 
udløb, medens årsregnskabet skal modtages senest 4 måneder efter udløbet af perioden, jf . forslagets 
§ 138 .

Forslagets regler om aflæggelse af halvårsrapport er tilpasset systematikken for aflæggelse af årsrappor-
ter, således at klassifikation, indregning og måling samt oplysninger er opdelt i forskellige bestemmelser.

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 131, stk . 1, 3 . pkt ., ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 131, stk . 1, 3 . pkt ., ophæves som en konsekvens af den foreslåede 
nye § 7 a, der fritager aktieselskaber, som er datterselskaber af statslige aktieselskaber, for at følge reg-
lerne for statslige aktieselskaber .
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Indregning og måling

Gældende bestemmelse
§ 132 . Halvårsrapporten skal udarbejdes ud fra tilsvarende grundlæggende krav som årsrapporten, jf . ka-
pitel 3 .

Stk. 2. Halvårsrapporten skal indeholde oplysninger for den forløbne halvårsperiode svarende til de 
oplysninger, der kræves efter § 101, stk . 1, nr . 1 . Ud for hvert tal skal angives de tilsvarende tal for sam-
me periode det foregående år . § 24, stk . 1, 2 . og 3 . pkt ., og § 55 finder tilsvarende anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 132 . Halvårsrapporten skal udarbejdes ud fra tilsvarende grundlæggende krav som årsrapporten, jf . 
kapitel 3 .

Stk. 2 . Halvårsrapporten skal indeholde oplysninger for den forløbne halvårsperiode svarende til de 
oplysninger, der kræves efter § 101, stk . 1, nr . 1 . Ud for hvert tal skal angives de tilsvarende tal for sam-
me periode det foregående år . § 24, stk . 1, 2 . og 3 . pkt ., og § 55 finder tilsvarende anvendelse .

Lovbemærkninger
Tidligere har det været uklart, hvorvidt de grundlæggende forudsætninger i gældende lovs § 26 fandt 
anvendelse på halvårsrapporten . Det præciseres i stk . 1, at halvårsrapporterne skal udarbejdes ud fra de 
grundlæggende krav i forslagets kapitel 3 — naturligvis med de tilpasninger, som følger af de mere spar-
somme krav til halvårsrapporter . Kravet om et retvisende billede gælder således også for halvårsrappor-
ten . Overskuelighedskravet, kontinuitetskravet og neutralitetskravet, jf . § 13, er alle lige så centrale for 
halvårsrapporter som for årsrapporter .

Stk . 2 viderefører kravene i gældende lovs § 56a, stk . 2 . Halvårsrapporten skal indeholde en oversigt over 
en række centrale hovedog nøgletal, der hidrører fra resultatopgørelsen og balancen . Endvidere skal oply-
ses periodens væsentligste investeringer i materielle anlægsaktiver . Er der sket ændringer i regnskabs-
praksis i den forløbne periode, eller er sammensætningen af virksomhedens aktiviteter ændret væsentligt, 
skal sammenligningstallene korrigeres i overensstemmelse med den nye praksis, så tallene er sammenlig-
nelige .

Gældende bestemmelse
§ 133 . (Ophævet) .

Oplysninger 
 

Anvendt regnskabspraksis

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 133 . §§ 53 og 87 finder tilsvarende anvendelse for halvårsrapporten .

Lovbemærkninger
Forslagets § 133 indfører krav om, at der i halvårsrapporten redegøres for den anvendte regnskabsprak-
sis. Kravet findes ikke i den nuværende lov, men i praksis giver selskaberne normalt disse meget væsent-
lige oplysninger . Hvis ikke sådanne oplysninger gives, har regnskabsbruger vanskeligt ved at vurdere 
hovedog nøgletal . Kontinuitetskravet i forslagets § 13, stk . 2, medfører, at regnskabspraksis kun må 
ændres i særlige tilfælde . Børsnoterede virksomheder skal — endnu — ikke opfylde et tilsvarende krav .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Overskriften »Anvendt regnskabspraksis« til § 133 samt § 133 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 133 finder bestemmelserne i §§ 53 og 87 ved-
rørende oplysning om anvendt regnskabspraksis i statslige aktieselskabers årsrapport tilsvarende anven-
delse på selskabernes halvårsrapporter .

Det foreslås, at bestemmelsen i § 133 ophæves, da der ikke stilles de samme oplysningskrav til halvårsrap-
porterne for børsnoterede virksomheder . Lovgivningens regler om statslige aktieselskaber tilsigter så vidt 
muligt at ligestille disse selskaber med de børsnoterede aktieselskaber . Opretholdelsen af kravet vil derfor 
fravige en sådan ligestilling og herved ensidigt pålægge de statslige aktieselskaber en informationspligt og 
administrativ byrde .

Hertil kommer, at ophævelsen af kravet ikke antages at forringe halvårsrapportens udsagnsværdi, idet 
kontinuitetskravet i årsregnskabslovens § 13, stk . 2, også gælder for halvårsrapporten . En ændring i 
anvendt regnskabspraksis skal derfor oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om 
ændringens indvirken på virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultatet, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning . Herved vil regnskabsbrugerne få 
den nødvendige og relevante information, hvis et statsligt aktieselskab ændrer regnskabspraksis for såvel 
halvårsrapporten som for årsrapporten .
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Gældende bestemmelse
§ 133 . (Ophævet) .

Oplysninger 
 

Anvendt regnskabspraksis

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 133 . §§ 53 og 87 finder tilsvarende anvendelse for halvårsrapporten .

Lovbemærkninger
Forslagets § 133 indfører krav om, at der i halvårsrapporten redegøres for den anvendte regnskabsprak-
sis. Kravet findes ikke i den nuværende lov, men i praksis giver selskaberne normalt disse meget væsent-
lige oplysninger . Hvis ikke sådanne oplysninger gives, har regnskabsbruger vanskeligt ved at vurdere 
hovedog nøgletal . Kontinuitetskravet i forslagets § 13, stk . 2, medfører, at regnskabspraksis kun må 
ændres i særlige tilfælde . Børsnoterede virksomheder skal — endnu — ikke opfylde et tilsvarende krav .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
Overskriften »Anvendt regnskabspraksis« til § 133 samt § 133 ophæves .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 133 finder bestemmelserne i §§ 53 og 87 ved-
rørende oplysning om anvendt regnskabspraksis i statslige aktieselskabers årsrapport tilsvarende anven-
delse på selskabernes halvårsrapporter .

Det foreslås, at bestemmelsen i § 133 ophæves, da der ikke stilles de samme oplysningskrav til halvårsrap-
porterne for børsnoterede virksomheder . Lovgivningens regler om statslige aktieselskaber tilsigter så vidt 
muligt at ligestille disse selskaber med de børsnoterede aktieselskaber . Opretholdelsen af kravet vil derfor 
fravige en sådan ligestilling og herved ensidigt pålægge de statslige aktieselskaber en informationspligt og 
administrativ byrde .

Hertil kommer, at ophævelsen af kravet ikke antages at forringe halvårsrapportens udsagnsværdi, idet 
kontinuitetskravet i årsregnskabslovens § 13, stk . 2, også gælder for halvårsrapporten . En ændring i 
anvendt regnskabspraksis skal derfor oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende med oplysning om 
ændringens indvirken på virksomhedens henholdsvis koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultatet, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning . Herved vil regnskabsbrugerne få 
den nødvendige og relevante information, hvis et statsligt aktieselskab ændrer regnskabspraksis for såvel 
halvårsrapporten som for årsrapporten .
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Ledelsesberetning

Gældende bestemmelse
§ 134 . Halvårsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:
1) En redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold,
2) en redegørelse for selskabets forventede udvikling,
3) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabets ledelse har lagt til grund for om-

talen af den forventede udvikling, og
4) oplysninger om væsentlige beslutninger, som selskabets øverste ledelse har truffet i den pågældende 

halvårsperiode .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 134 . Halvårsrapporten skal indeholde følgende oplysninger:
1) En redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold,
2) en redegørelse for selskabets forventede udvikling,
3) en redegørelse for eventuelle særlige forudsætninger, som selskabets ledelse har lagt til grund for 

omtalen af den forventede udvikling, og
4) oplysninger om væsentlige beslutninger, som bestyrelsen har truffet i den pågældende halvårsperio-

de .

Lovbemærkninger
Som supplement til talopstillingerne skal også gives verbale oplysninger om bl .a . selskabets drift i den for-
løbne periode og forventningerne til den fremtidige drift . Også her er der tale om et lavere informations-
omfang end i årsrapportens oplysninger . Der skal dog til forskel fra ledelsesberetningen til årsrapporten 
oplyses om væsentlige beslutninger, som bestyrelsen har truffet i den forgangne halvårsperiode .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 134, nr . 4, ændres »bestyrelsen« til: »selskabets øverste ledelse« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 134, nr . 4, indebærer, at det pågældende oplysningskrav 
gælder for selskabets bestyrelse som hidtil . Endvidere gælder kravet som noget nyt for tilsynsorganet i det 
tostrengede ledelsessystem, hvis selskabet har valgt at anvende dette, jf. 2. pkt. i den foreslåede defini-
tion af virksomhedens ledelse i bilag 1, A, nr . 5 .

Kapitel 16 a 
Udarbejdelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget  

til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land

Gældende bestemmelse
§ 134 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal udarbejde delårsrapport 
for de første 6 måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) . Styrelsen kan herunder fastsætte regler 
om indholdet af halvårsrapporten og om, hvorledes oplysningerne heri skal præsenteres . Det kan endvi-
dere bestemmes, at delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere periode end 6 måneder, skal 
udarbejdes efter samme regler som for halvårsrapporter .

Stk. 2. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes af 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land .

Stk. 3. Bestemmelserne i stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstru-
menter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . en-
hed er på mindst 100 .000 euro, eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 
100 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf . dog stk . 4 .

Stk. 4. Stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, hvis den pålydende vær-
di pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen sva-
rer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro . 1 . pkt . finder 
anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
Efter § 134 indsættes:

»Kapitel 16 a Udarbejdelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder

§ 134 a . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at børsnoterede virksomheder, som er 
omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabs-
år (halvårsrapport) . Styrelsen kan herunder fastsætte regler om indholdet af halvårsrapporten og om, 
hvorledes oplysningerne heri skal præsenteres . Det kan endvidere bestemmes, at delårsrapporter, som fri-
villigt udarbejdes for en kortere periode end 6 måneder, skal udarbejdes efter samme regler som for halv-
årsrapporter .

Stk. 2 . Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes af 
børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, og som ikke udelukkende er til virksomhedens 
eget brug .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven vedrørende udarbejdelse af delårs-
rapport for børsnoterede virksomheder . Bestemmelsen indsættes som § 134 a i kapitel 16 a (forslagets 
§ 4, nr . 3) . Som en konsekvens heraf foreslås det, at overskriften til afsnit VII samt overskriften til kapitel 
16 ændres (forslagets § 4, nr . 1 og 2) .
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Kapitel 16 a 
Udarbejdelse af delårsrapport for virksomheder, som har værdipapirer optaget  

til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land

Gældende bestemmelse
§ 134 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal udarbejde delårsrapport 
for de første 6 måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) . Styrelsen kan herunder fastsætte regler 
om indholdet af halvårsrapporten og om, hvorledes oplysningerne heri skal præsenteres . Det kan endvi-
dere bestemmes, at delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere periode end 6 måneder, skal 
udarbejdes efter samme regler som for halvårsrapporter .

Stk. 2. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes af 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land .

Stk. 3. Bestemmelserne i stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstru-
menter, der er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . en-
hed er på mindst 100 .000 euro, eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 
100 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro, jf . dog stk . 4 .

Stk. 4. Stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, hvis den pålydende vær-
di pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen sva-
rer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro . 1 . pkt . finder 
anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
Efter § 134 indsættes:

»Kapitel 16 a Udarbejdelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder

§ 134 a . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at børsnoterede virksomheder, som er 
omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde delårsrapport for de første seks måneder af hvert regnskabs-
år (halvårsrapport) . Styrelsen kan herunder fastsætte regler om indholdet af halvårsrapporten og om, 
hvorledes oplysningerne heri skal præsenteres . Det kan endvidere bestemmes, at delårsrapporter, som fri-
villigt udarbejdes for en kortere periode end 6 måneder, skal udarbejdes efter samme regler som for halv-
årsrapporter .

Stk. 2 . Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes af 
børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, og som ikke udelukkende er til virksomhedens 
eget brug .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven vedrørende udarbejdelse af delårs-
rapport for børsnoterede virksomheder . Bestemmelsen indsættes som § 134 a i kapitel 16 a (forslagets 
§ 4, nr . 3) . Som en konsekvens heraf foreslås det, at overskriften til afsnit VII samt overskriften til kapitel 
16 ændres (forslagets § 4, nr . 1 og 2) .
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Efter den foreslåede nye bestemmelse i § 134 a, stk . 1, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekendt-
gørelse fastsætte regler om, at børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D — ud over at 
udarbejde årsrapport efter den gældende bestemmelse i § 102 — skal udarbejde delårsrapport for de før-
ste seks måneder af hvert regnskabsår (halvårsrapport) . Børsnoterede virksomheder har i dag pligt til at 
indsende halvårsrapport til fondsbørsen, jf . bekendtgørelse om betingelserne for optagelse til notering af 
værdipapirer på en fondsbørs, bekendtgørelse nr . 331 af 23 . april 1996 . I dag er det alene statslige aktie-
selskaber, som skal indsende halvårsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til årsregnskabs-
loven .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 134 a, stk . 1, giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at fast-
sætte regler om udarbejdelse af halvårsrapport for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabs-
loven .

I bekendtgørelsen kan der fastsættes regler om indholdet af halvårsrapporten og om, hvorledes oplysnin-
gerne heri skal præsenteres . Det kan endvidere bestemmes, at virksomheder, som frivilligt udarbejder del-
årsrapport for en kortere periode end 6 måneder, skal anvende samme regler som for halvårsrapporter på 
disse delårsrapporter .

Kravene til indholdet af halvårsrapporter vil blive baseret på kravene til årsrapporter . Der vil således blive 
stillet krav om, at de samme principper for indregning og måling skal anvendes i såvel årsrapporter som 
halvårsrapporter .

Den foreslåede bestemmelse i § 134 a, stk . 2, giver endvidere hjemmel til at fastsætte bestemmelser om 
delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes af børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, 
og som ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug . Der vil ikke i de udstedte regler blive fastsat skær-
pede krav til delårsrapporter for disse virksomheder i forhold til, hvad der kræves af årsrapporter omfat-
tet af regnskabsklasse A .

Hvilke virksomheder, der anses som børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, fremgår 
af årsregnskabslovens § 7, stk . 1, nr . 4, der er ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004 . Ændringen af 
bestemmelsen træder i kraft den 1 . januar 2005 . Efter denne bestemmelse anses virksomheden for at 
være en børsnoteret virksomhed omfattet af regnskabsklasse D, hvis den opfylder følgende to betingelser, 
som begge skal være opfyldt: For det første skal virksomhedens kapitalandele, gældsinstrumenter eller 
andre værdipapirer være optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked i et land 
indenfor Den Europæiske Union eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale . Hermed 
tænkes på de lande, som er omfattet af EØS-aftalen . For det andet skal virksomheden have pligt til at 
aflægge årsrapport efter den gældende bestemmelse i § 3, stk. 1. Sidstnævnte bestemmelse omfatter  
f .eks . aktieselskaber og andelsselskaber med begrænset ansvar .

Opfylder virksomheden den første betingelse ovenfor, men ikke den anden betingelse, er virksomheden en 
børsnoteret virksomhed omfattet af regnskabsklasse A, jf . § 3, stk . 2 .

Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
§ 134 a, stk . 2, affattes således:
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»Stk. 2 . Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som udarbejdes af børsno-
terede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A .«

I § 134 a indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Bestemmelserne i stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstru-
menter, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller tilsva-
rende regulerede markeder i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, 
eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstru-
menterne er udstedt i en anden valuta end euro .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 134 a, stk . 2, kan Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen fastsætte regler om delårsrapporter, der frivilligt udarbejdes af børsnoterede virksomheder omfattet 
af regnskabsklasse A . Denne hjemmel er udnyttet i delårsrapportbekendtgørelsen, jf . bekendtgørelse nr . 
1330 af 14 . december 2004, hvoraf det af § 1, stk . 3, fremgår, at en børsnoteret virksomhed omfattet af 
regnskabsklasse A skal følge bekendtgørelsens regler, hvis den frivilligt udarbejder en delårsrapport, der 
ikke udelukkende er til virksomhedens eget brug .

Gennemsigtighedsdirektivets artikel 5 gælder også for virksomheder, der efter årsregnskabsloven vil være 
børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A . Disse virksomheder vil fremover ikke selv 
kunne vælge, om de vil offentliggøre halvårsrapporter, idet der er krav om, at de offentliggør en sådan 
efter gennemsigtighedsdirektivets artikel 5 . Dette fremgår ligeledes af gennemsigtighedsdirektivets 
præambel 15 .

Med den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 134 a, stk . 2 , vil det således blive et krav, at børs-
noterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, vil skulle offentliggøre halvårsrapporter . Der vil 
fortsat ikke være krav om, at disse virksomheder skal offentliggøre hverken årsrapporter eller kvartalsrap-
porter efter årsregnskabslovens regler .

Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 134 a kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fast-
sætte regler om blandt andet indholdet af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder . Denne hjem-
mel er udnyttet i delårsrapportbekendtgørelsen .

Gennemsigtighedsdirektivet indeholder i direktivets artikel 5 bestemmelser om indholdet af halvårsrap-
porter for børsnoterede virksomheder . I medfør af artikel 5, stk . 6, fastsætter Kommissionen endvidere 
gennemførelsesbestemmelser vedrørende de tekniske omstændigheder for offentlig tilgængelighed, 
karakteren af revisors review samt minimumsindholdet i balancen og resultatopgørelsen i sammendrag 
samt de forklarende noter hertil .

Den i årsregnskabslovens § 134 a indeholdte hjemmel til at fastsætte regler om delårsrapporter for virk-
somheder omfattet af loven vil være dækkende for de ændringer, som gennemsigtighedsdirektivet samt 
Kommissionens gennemførelsesbestemmelser kræver for halvårsrapporter, og gennemsigtighedsdirekti-
vets krav vil derfor blive udmøntet i en ændring af delårsrapportbekendtgørelsen . Ændringen af delårs-
rapportbekendtgørelsen vil hovedsageligt indebære, at halvårsrapporter for børsnoterede virksomheder, 
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der udarbejder koncernregnskab, vil skulle udarbejdes efter IAS 34, hvilket der ikke er krav om i de gæl-
dende regler i delårsrapportbekendtgørelsen . Der vil fortsat ikke være krav om, at børsnoterede virksom-
heder skal udarbejde kvartalsrapport .

Det følger dog af gennemsigtighedsdirektivets artikel 8, stk. 1, litra b, at direktivets artikel 5 ikke finder 
anvendelse for så vidt angår virksomheder, der kun udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel 
på et reguleret marked, og hvis pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro eller, når der er tale 
om gældsinstrumenter i en anden valuta end euro, hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen 
svarer til mindst 50 .000 euro .

Med forslaget til § 134 a, stk . 3 , undtages disse virksomheder derfor fra de regler, der er udstedt i med-
før af bestemmelsens stk . 1 og 2 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
Overskriften til afsnit VII affattes således:

»Delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på 
et reguleret marked i et EU/EØS-land«

Overskriften til kapital 16 a affattes således:

»Udarbejdelse af delårsrapport for virksomheder,  
som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«

I § 134 a, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse D,« til: 
»virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret 
marked i et EU/EØS-land,« .

§ 134 a, stk . 2, affattes således:

»Stk. 2 . Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om delårsrapporter, som udarbejdes af virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU/EØS-land .«

I § 134 a, stk . 3, ændres »der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markeds-
plads eller tilsvarende regulerede markeder« til: »der er optaget til handel på et reguleret marked« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af overskrifterne til henholdsvis afsnit VII og kapitel 16 a samt ændringerne til 
§ 134 a, stk . 1, 1 . pkt ., stk . 2 og 3, er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe betegnelsen 
på  de  pågældende  virksomheder  i  overensstemmelse  med  den  finansielle  lovgivning  og  den  seneste 
modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på 
et reguleret marked i et EU/EØS-land .
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Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 134 a, stk . 3, ændres to steder »50 .000 euro« til: »100 .000 euro« .

I § 134 a, stk . 3, indsættes efter »en anden valuta end euro«: », jf . dog stk . 4« .

I § 134 a indsættes som stk . 4:

»Stk. 4 . Stk . 1 og 2 gælder ikke for virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, hvis den pålydende vær-
di pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, eller hvis den pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen sva-
rer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro . 1 . pkt . finder 
anvendelse i hele gældsinstrumenternes løbetid .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 134 a, stk . 3, i årsregnskabsloven er virksomheder, der kun udsteder gældsinstru-
menter, som er optaget til handel på et reguleret marked, undtaget fra pligten til at offentliggøre delårs-
rapporter, hvis den pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro eller en tilsvarende værdi i anden 
valuta . Baggrunden for undtagelsen er, at når der er tale om instrumenter med en forholdsvis stor styk-
størrelse, henvender investeringen sig primært til professionelle investorer, som ikke har samme behov for 
beskyttelse som f .eks . private investorer .

Der foreslås en ændring af § 134 a, stk . 3, således at beløbsgrænsen for de omhandlede gældsinstrumen-
ter forhøjes til 100 .000 euro . Det betyder, at de pågældende virksomheder fritages for at udarbejde del-
årsrapport, hvis den pålydende værdi pr . enhed udgør mindst 100 .000 euro eller, når gældsinstrumen-
terne er udstedt i en anden valuta end euro, en tilsvarende værdi på udstedelsestidspunktet . Virksomhe-
derne skal således fremover offentliggøre delårsrapporter, hvis værdien er på under 100 .000 euro, jf . dog 
den foreslåede overgangsregel for visse virksomheder, der indsættes i § 134 a som stk . 4, og som omta-
les nedenfor .

Den foreslåede ændring af § 134 a, stk . 3, gennemfører artikel 2, nr . 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2010/73/EU af 24 . november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal 
offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 
2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked .

Artikel 2, stk . 2, i det nævnte ændringsdirektiv indeholder en ændring af artikel 8 i gennemsigtighedsdi-
rektivet (2004/109/EF) . Gennemførelsesfristen for bestemmelsen var den 1 . juli 2012, men ved en fejl er 
bestemmelsen ikke foreslået gennemført tidligere .

Ændringen af direktiv 2004/109/EF er begrundet med, at grænsen på 50 .000 euro ikke længere afspej-
ler sondringen mellem private og professionelle investorer, hvad investeringskapacitet angår, eftersom 
også private investorer foretager investeringer på mere end 50 .000 euro i en enkelt transaktion .

I det foreslåede nye stk . 4 foreslås det, at der indføres en overgangsordning for de gældsinstrumenter, som 
er optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010 .
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Efter forslaget vil virksomheder, som alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU/EØS-land inden den 31 . januar 2010, fortsat være undtaget fra pligten til at 
offentliggøre delårsrapporter, hvis den pålydende værdi pr . enhed er på mindst 50 .000 euro, eller hvis den 
pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 euro, når gældsinstrumenterne 
er udstedt i en anden valuta end euro . Forslaget betyder, at disse virksomheder heller ikke skal offentlig-
gøre halvårsrapporter . Den foreslåede undtagelse gælder i hele gældsinstrumenternes løbetid .

De foreslåede ændringer til § 134 a er i overensstemmelse med de tilsvarende regler i § 27, stk . 11, i lov 
om værdipapirhandel m .v .
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Afsnit VIII 
Revision af årsrapporten

Kapitel 17 
Revision m .v .

Gældende bestemmelse
§ 135 . En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C el-
ler D, skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf . dog 
3 . pkt . En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1 . pkt . ud-
føre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf . dog stk . 2 og 3 . En virksom-
hed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden 
i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf . 
dog stk . 2 og 3:
1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 8 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 . Stk . 2 . Bestemmelsen i 

stk . 1, 2 . pkt ., og undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, jf . § 3, stk . 1, 
nr . 3 . Tilsvarende gælder medarbejderinvesteringsselskaber, jf . § 3, stk . 1, nr . 6 .
Stk. 3. Bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt ., og undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., gælder ikke for virksomheder, der 

besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse på en eller flere af 
disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den be-
sidder kapitalinteresser i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende regnskabsår på ba-
lancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk . 2, nr . 1, og stk . 1, nr . 1-3 . 
Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1 . pkt .

Stk. 4. Ved beregningen af størrelserne i stk . 1, 3 . pkt ., finder § 7, stk . 3 og 4, anvendelse .
Stk. 5. Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller koncern-

regnskabet, alternativt kan placeres i andre dokumenter m .v ., hvortil der henvises i årsregnskabet eller 
koncernregnskabet, omfatter revisionspligten efter stk . 1, 1 . pkt ., de pågældende oplysninger i disse do-
kumenter m .v . Revisionspligten efter stk . 1, 1 . pkt ., omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende 
beretninger, som indgår i årsrapporten, jf . § 2, stk . 1 og 2 . Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvor-
vidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt kon-
cernregnskab . 2 . og 3 . pkt . finder anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, og på op-
lysninger, der efter denne lov eller regler, som er udstedt efter denne lov, alternativt offentliggøres andre 
steder, hvortil der henvises i ledelsesberetningen . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte krav om revision af sup-
plerende beretninger, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle af de virksomheder, som er omfattet 
af regnskabsklasse C og D .

Stk. 6. Undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller den, 
som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straf-
fesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslov-
givningen . En virksomhed kan ikke anvende undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., når en tilknyttet virksomhed ac-
cepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, 
regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen . I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnska-
ber for de følgende 3 regnskabsår revideres . Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksom-
hedens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår .
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Stk. 7. Hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol af årsrapporten i henhold til § 159 b, stk . 1, konstaterer 
væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen 
beslutte, at undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt . ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de 2 følgen-
de regnskabsår . Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der er ydet lån, 
som er omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, og der er tale 
om lån af ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i selskabslovgivningen . Sty-
relsen kan samtidig beslutte, at virksomheden ikke kan anvende bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt . Erhvervs-
styrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge perioden, hvor virksomhedens årsregnskaber skal re-
videres, med yderligere 1 regnskabsår .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 135 . En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C 
eller D, skal lade sin årsrapport revidere af en eller flere revisorer . Revisionen omfatter ikke de suppleren-
de beretninger, som indgår i årsrapporten, jf . § 2, stk . 2 .

Stk. 2 . Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere disse virksomheders årsrappor-
ter, jf . dog § 2, stk . 2, i lov om statsautoriserede revisorer og § 1 a, stk . 2, i lov om registrerede revisorer . 
For virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D, skal mindst én revi-
sor være statsautoriseret .

Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte krav om revision af supplerende beretninger, jf . 
§ 2, stk . 2, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle af de virksomheder, som er omfattet af regn-
skabsklasse C og D .

Lovbemærkninger
Forslagets § 135, stk . 1, 1 . pkt ., kræver, at årsrapporten skal revideres . Pligten omfatter dog ikke virksom-
heder, der skal følge reglerne i regnskabsklasse A . Ved at foreskrive revisionspligt for virksomheder, der 
skal følge reglerne i regnskabsklasse B-D, implementeres 4 . direktivs artikel 51 og 7 . direktivs artikel 37 .

Det følger af bestemmelsen, at det ikke længere kræves, at børsnoterede og statslige aktieselskaber skal 
have to revisorer . Dette er en lempelse i forhold til gældende årsregnskabslovs § 61 c, stk . 1 . Lempelsen 
får dog først virkning efter udløbet af overgangsperioden i lovforslagets § 165, stk . 6 (se denne bestem-
melse og bemærkningerne hertil) . I lighed med andre virksomheder har de børsnoterede og statslige aktie-
selskaber, som ønsker to revisorer, fortsat mulighed for at vælge en ekstra revisor . På denne måde lempes 
de økonomiske byrder i et vist omfang for disse aktieselskaber, hvis de måtte ønske det . Historisk synes 
kravet at stamme fra en tid, da revisorvirksomhederne ofte ikke var tilstrækkeligt store til at kunne magte 
revisionen af meget store virksomheder . Etableringen af de store og verdensomspændende revisorsam-
arbejder, der kan hamle op med de vanskelige opgaver, som børsnoterede virksomheder stiller, samt 
udviklingen i det hele taget, byder imidlertid på realistiske alternativer til kravet om to revisorer . Dette krav 
har da også i mange år næsten været et dansk særsyn, idet man i de fleste andre lande har foretrukket 
andre veje til at støtte revisors uafhængighed og kvalitet, f .eks . ved rotationsordninger og effektiv kvali-
tetskontrol af det udførte arbejde, hvad enten denne gennemføres eksternt eller internt. For eksempel fin-
des kravet om to revisorer ikke ved børsnotering på to af verdens mest dominerende kapitalmarkeder, New 
York Stock Exchange og NASDAQ . Det er i den forbindelse tankevækkende, at selv verdens største selska-
ber kan nøjes med én revisor . I øvrigt er det vigtigt at understrege, at revisor reelt skal være uafhængig, 
også selv om han eller hun er enerevisor .
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Forslaget om ophævelse af kravet om to revisorer forudsætter ikke ophævelse af Finanstilsynets ret til at 
kræve flere revisorer i visse finansielle virksomheder.

Reglerne i gældende lovs §§ 61 a, 61 e og 61 f om selve valget af revisor er flyttet til lovene for de enkelte 
virksomhedsformer, hvor disse regler hører bedre hjemme . Se her navnlig forslaget til følgelovens § 1, 
nr . 23 (aktieselskabslovens § 82) og bemærkningerne dertil .

Forslaget viderefører reglen i gældende lovs § 61 g, stk . 1 og 2, om, at virksomhedens årsrapport skal revi-
deres . Resten af § 61 g (kravene til revisionen) overføres til at blive reguleret i bekendtgørelse med hjem-
mel i lov om statsautoriserede revisorer § 6 a, stk . 4, og lov om registrerede revisorer § 4 a, stk . 4 .

Den lovpligtige revision medfører, at revisor skal efterprøve grundlaget for oplysningerne i årsrapporten . 
Herunder skal aktivers og forpligtelsers tilstedeværelse kontrolleres . Revisor skal endvidere sikre, at alle 
forhold enkeltvis og samlet er rigtigt afspejlet i årsrapporten . Herunder om de indregnede forhold opfyl-
der den grad af pålidelighed, som er forventet af regnskabsbruger, og om årsrapporten som helhed udvi-
ser et retvisende billede .

Revisionen må naturligvis skulle ses i forhold til de reviderede oplysninger . Der er derfor forskel på en revi-
sion af årsrapportens oplysninger i resultatopgørelse og balance og på mere subjektive oplysninger i ledel-
sesberetningen om forventninger til fremtiden og videnoplysninger i en supplerende beretning .

Slutproduktet af revisionen er en revisionspåtegning på årsrapporten, ligesom der skal afgives revisions-
protokollat . Disse krav er foreslået overført til lov om statsautoriserede revisorer § 12 og lov om registre-
rede revisorer § 6. Nærmere bestemmelser kan findes i erklæringsbekendtgørelsens §§ 3-7 henholdsvis 
§ 19 .

Revision af supplerende beretninger er ikke en traditionel revision, men er i stort omfang snarere en gen-
nemgang af, at oplysningerne er relevante og realistiske i forhold til de oplysninger, der fremgår af den 
øvrige del af årsrapporten . Desuden er de supplerende beretninger i overvejende grad inde i en eksperi-
mentfase . Der mangler endnu erfaring og almindeligt anerkendte retningslinier for udarbejdelsen og revi-
sionen af de supplerende beretninger .

Indgår supplerende beretninger som en del af virksomhedens årsrapport, skal disse i henhold til forslagets 
stk . 1, 2 . pkt ., derfor ikke revideres, jf . dog muligheden i det foreslåede stk . 3, hvorefter styrelsen kan fore-
skrive revisionspligt for virksomheder, der skal følge reglerne for regnskabsklasse C og D .

Forslagets stk . 2, 1 . pkt ., bestemmer, at kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan foretage 
lovpligtig revision af årsrapporter for virksomheder, der skal udarbejde årsrapporter efter lovforslaget . 
Kravet om statsautoriseret eller registreret revisor ligger inden for betingelserne i 8 . selskabsdirektiv 
(84/253/EØF) . § 2, stk . 2, i lov om statsautoriserede revisorer giver mulighed for, at Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen kan dispensere fra kravet om dansk statsautoriseret revisor, således at udenlandske revi-
sorer med tilsvarende uddannelse i et begrænset omfang kan påtage sig opgaver i Danmark, herunder del-
tage i revisionen af danske selskaber . En tilsvarende bestemmelse gælder for registrerede revisorer, jf . lov 
om registrerede revisorer § 1 a, stk .2 .
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For virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D, kræver forslagets 
stk . 2, 2 . pkt ., at mindst én revisor skal være statsautoriseret .

Gældende årsregnskabslovs § 61 b, stk . 3, bemyndiger erhvervsministeren til at fastsætte begrænsninger 
i registrerede revisorers adgang til at foretage lovpligtig revision i store selskaber . Der henvises til bekendt-
gørelse nr . 427 af 23 . maj 1996, der sætter ret høje beløbsgrænser for de virksomheder, som registrerede 
revisorer ikke må revidere: 75 mio . kroner i balancesum og 150 mio . kroner i nettoomsætning samt 250 
medarbejdere gennemsnitligt i regnskabsåret . Bestemmelsen indførtes i sin tid som en midlertidig foran-
staltning, fordi uddannelsen af registrerede revisorer ikke fandtes tilstrækkelig til at gennemføre revision 
i meget store virksomheder . Uddannelsesniveauet synes nu at have opnået et tilstrækkeligt stade til at 
lempe begrænsningerne for de registrerede revisorer . Lovforslaget indeholder derfor ingen hjemmel til at 
fastsætte de omtalte grænser som betingelse for registrerede revisorers adgang til at foretage lovpligtig 
revision .

Bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt ., undtager de supplerende beretninger fra revisionen . Her giver stk . 3 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for alligevel at fastsætte krav om revision af de supplerende 
beretninger, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle af de virksomheder, som er omfattet af regn-
skabsklasse C og D . Muligheden er tænkt udnyttet, når det viser sig, at de nødvendige standarder for såvel 
de supplerende beretninger som revisionsmetodik er udviklet tilstrækkeligt til, at en revision kan gennem-
føres . Der er naturligvis intet til hinder for, at virksomhederne allerede nu ønsker revision af hele årsrap-
porten og frivilligt kan indlade sig på dette .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 135 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 135 . En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C 
eller D, skal lade sin årsrapport revidere af en eller flere revisorer, jf . dog 2 . pkt . En virksomhed, som er 
omfattet af regnskabsklasse B, jf . § 7, stk . 1, nr . 2, kan undlade at lade årsrapporten revidere, hvis virk-
somheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende 
størrelser, jf . dog stk . 2 og 3:
1) En balancesum på 1,5 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 3 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 .

Stk. 2 . Undtagelsen i stk . 1, 2 . pkt ., gælder ikke for erhvervsdrivende fonde, jf . § 3, stk . 1, nr . 3, idet 
disse har pligt til at lade årsrapporten revidere uanset størrelse .

Stk. 3 . Undtagelsen i stk . 1, 2 . pkt ., gælder ikke for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre 
virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssi-
ge eller finansielle ledelse .

Stk. 4 . Ved beregningen af størrelserne i stk . 1, 2 . pkt ., finder § 7, stk . 3, anvendelse .
Stk. 5 . Revisionspligten efter stk . 1, 1 . pkt ., omfatter ikke de supplerende beretninger, som indgår i 

årsrapporten, jf . § 2, stk . 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte krav om revision af suppleren-
de beretninger, som indgår i årsrapporten for alle eller nogle af de virksomheder, som er omfattet af regn-
skabsklasse C og D .

Stk. 6 . Undtagelsen i stk . 1, 2 . pkt ., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller dens 
eneejer accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslov-
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givningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen . I disse tilfælde skal virksomhedens 
årsrapport for det følgende regnskabsår revideres . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan forlænge den peri-
ode, hvor virksomhedens årsrapporter skal revideres, med op til 2 regnskabsår .

Stk. 7 . Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved gennemgang af årsrapporten i henhold til § 159 kon-
staterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan 
styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk . 1, 2 . pkt ., ikke kan anvendes af virksomheden for det følgende 
regnskabsår . Virksomhedens årsrapport for dette regnskabsår skal i sådanne tilfælde revideres .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 135 har alle virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B, C eller D pligt til at lade deres årsrapport revidere af en statsautoriseret eller registreret 
revisor .

Den foreslåede ændring i § 135, stk . 1, i forslagets § 1, nr . 48, vil medføre, at virksomheder i regn-
skabsklasse B, der ikke overskrider to af de i bestemmelsen anførte størrelser i to på hinanden følgende år, 
kan undlade at lade deres årsrapport revidere . Dog vil virksomheder, der besidder kapitalandele i andre 
virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheder, samt erhvervs-
drivende fonde altid være omfattet af revisionspligten uanset størrelse, jf . forslaget til stk . 2 og 3 .

Forslaget udelukker ikke, at en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt, frivilligt vil kunne vælge at få 
sin årsrapport revideret eller på anden måde gennemgået af en revisor, jf . den foreslåede nye bestem-
melse i § 135 a, stk . 1 .

Det foreslås, at reduktionen af revisionspligten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B gennem-
føres i flere trin for at gøre det muligt at høste erfaringer hermed. Forslagets § 6 indeholder derfor en revi-
sionsklausul, hvorefter der skal fremsættes forslag om revision af årsregnskabslovens § 135 . Dette skal 
tidligst ske i folketingsåret 2009-2010 . De foreslåede størrelsesgrænser i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., vil således 
i de følgende år blive underkastet fornyet vurdering . I den forbindelse vurderes det, om det særligt ud fra 
en skatte- og afgiftskontrolvinkel er forsvarligt at gennemføre en yderligere reduktion af revisionspligten 
omfattende flere virksomheder i regnskabsklasse B.

Bestemmelsen finder alene anvendelse på virksomheder, der er omfattet af reglerne for regnskabsklasse 
B, jf . § 7, stk . 1, nr . 2, jf . stk . 2, nr . 1 . Eventuelle virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksom-
heder og statslige aktieselskaber), der måtte opfylde de anførte størrelsesgrænser, vil således ikke kunne 
undlade at lade deres årsrapport revidere . Dette er i overensstemmelse med årsregnskabslovens princip 
om, at virksomheder i regnskabsklasse D — uanset størrelse — altid skal følge lovens mest omfattende krav .

Virksomheder i regnskabsklasse B, der opfylder de foreslåede størrelseskriterier for at undlade revision af 
årsrapporten, og som frivilligt vælger at aflægge årsrapporten efter en højere regnskabsklasse eller efter 
IAS/IFRS, kan ligeledes benytte undtagelsen . Betingelsen for fritagelse for revisionspligt efter den foreslå-
ede bestemmelse baseres således alene på, at virksomheden er omfattet af regnskabsklasse B, og ikke på, 
om virksomheden frivilligt vælger at følge regnskabsregler, som følger af en højereliggende regn-
skabsklasse eller IAS/IFRS . Derved opretholdes de grundlæggende forudsætninger i årsregnskabslovens 
byggeklodsmodel, hvorved det altid er muligt for virksomhederne at tilvælge regler efter en højerelig-
gende regnskabsklasse, selvom virksomheden isoleret set størrelsesmæssigt er omfattet af en laverelig-
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gende regnskabsklasse . Regnskabsreglerne for en højere regnskabsklasse er altid mere omfattende og 
giver regnskabsbrugeren flere og bedre informationer end reglerne for en lavere regnskabsklasse. Tilvalg 
af regler i en højere regnskabsklasse er derfor i regnskabsbrugerens interesse . Undladelse af revision af 
årsrapporten for virksomheder, som efter bestemmelsen er fritaget, skal således ikke begrænse virksom-
hedens incitament til i regnskabsbrugerens interesse at tilvælge regler for en højereliggende regn-
skabsklasse .

Byggeklodsmodellen er beskrevet under de almindelige bemærkninger, afsnit 2 .1 .1 . Det er i byggeklods-
modellen ikke hensigten at begrænse virksomhedens tilvalg af højereliggende regnskabsregler, men 
tværtimod hensigten at tillade, at virksomhederne selv kan vælge, om de vil anvende regler for indregning 
og måling eller give yderligere oplysninger, som efter loven ikke er krævet i den konkrete regnskabsklasse . 
Virksomheden kan selv vælge, om den vil give nogle udvalgte yderligere oplysninger fra en højereliggende 
regnskabsklasse, eller om den fuldt ud vil følge reglerne i en højereliggende regnskabsklasse . Hvis den 
alene tilvælger nogle oplysningskrav, skal dette dog ske systematisk og konsekvent, så regnskabsbruge-
ren får alle de relevante oplysninger, som vedrører det konkrete regnskabsmæssige område . Der er såle-
des ikke tale om et »pick-and-choose« system .

Nystiftede virksomheder vil kunne anvende bestemmelsen om fritagelse for revisionspligt, hvis de ikke 
overskrider to af de nævnte størrelser i det første regnskabsår . Dette er i overensstemmelse med gæl-
dende fortolkning i forbindelse med virksomhedens indplacering i regnskabsklasse i virksomhedens første 
regnskabsår .

Ved fusion og spaltning gælder princippet om universalsuccession . Dette indebærer som udgangspunkt, 
at den fortsættende virksomhed indtræder i pligten til at lade sig revidere . Der skal dog altid foretages en 
konkret vurdering af, hvorvidt den eller de fortsættende virksomheder på baggrund af de forventede stør-
relsesgrænser i det første regnskabsår efter transaktionen er omfattet af revisionspligten efter den fore-
slåede nye bestemmelse i § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Hvis en virksomhed, der overskrider størrelsesgrænserne i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., fusionerer med en virk-
somhed, der ligger under grænserne, med den lille virksomhed som den fortsættende virksomhed, vil den 
fortsættende virksomhed derfor som altovervejende hovedregel være omfattet af revisionspligten . Det 
samme gælder, hvis den større virksomhed er den fortsættende . Den konkrete vurdering af størrelses-
grænserne efter transaktionen sikrer også, at to virksomheder, der hver især lå under grænserne for revi-
sionspligt, men hvor den fortsættende virksomhed efter fusionen overskrider størrelsesgrænserne, vil 
blive omfattet af revisionspligten .

Hvis der i forbindelse med fusion eller spaltning opstår en ny virksomhed, gælder samme udgangspunkt 
om universalsuccession . Også i disse tilfælde afhænger revisionspligten dog af en konkret vurdering af de 
forventede størrelser i det første regnskabsår .

En virksomhed i vækst, der i en periode har udnyttet muligheden for ikke at lade sin årsrapport revidere, 
kan med fordel forberede overgangen til revisionspligt, hvis virksomheden forventer, at den øgede vækst 
vil medføre, at fritagelse for revisionspligt ikke længere vil være mulig . Det vil sige, når to af de nævnte 
størrelsesgrænser er overskredet i to på hinanden følgende år . I en situation, hvor revisor ikke har revide-
ret primobalancen i det år, hvor revisionspligten indtræder, kan det i visse tilfælde være vanskeligere og 
mere omkostningskrævende at gennemføre revisionen . Det vil også kunne resultere i, at revisor ikke vil 
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kunne gennemføre de revisionshandlinger, som revisor anser for nødvendige for at udtale sig om alle 
poster i regnskabet . Dette kan medføre, at revisor ikke kan afgive en revisionspåtegning uden forbehold 
eller supplerende oplysninger på årsrapporten det år, hvor revisionspligten indtræder .

I det samtidig fremsatte lovforslag om ændring af bl .a . aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven fore-
slås det, at fravalg af revision kun kan ske fremadrettet på en ordinær generalforsamling . Fravalg af revi-
sion skal kun besluttes én gang, hvorefter beslutningen er gældende, indtil generalforsamlingen beslutter 
at tilvælge revision . Generalforsamlingen har pligt til at tilvælge revision, når virksomheden ikke længere 
opfylder betingelserne for at være fritaget for revision efter § 135, stk . 1, 2 . pkt .

Nystiftede virksomheder kan dog allerede i forbindelse med stiftelsen beslutte at fravælge revision fra det 
første regnskabsår . I så fald skal dette fremgå af stiftelsesdokumentet . Beslutningen har da virkning, ind-
til generalforsamlingen beslutter at tilvælge revision .

For regnskabsbrugerne kan det være af væsentlig betydning at få kendskab til, at kommende årsrapporter 
for virksomheden ikke vil blive revideret . Derfor foreslås det i § 10 a (forslagets § 1, nr . 6), at virksomhe-
der, som har besluttet at fravælge revision, skal oplyse dette hvert år i tilknytning til ledelsespåtegningen 
i årsrapporten for det forudgående regnskabsår . Oplysningskravet om fravalg af revisor gælder i alle til-
fælde, uanset om virksomheden vælger at lade revisor udføre andre opgaver, som afsluttes med en erklæ-
ring, der bliver indeholdt i årsrapporten — eksempelvis en erklæring om gennemgang (review) eller om 
assistance med regnskabsopstilling . Hvis virksomheden frivilligt vælger at lade revisor afgive en erklæring 
om eksempelvis review, som i henhold til den foreslåede ændring af § 22, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, 
nr . 11) skal være indeholdt i årsrapporten, vil virksomheden i det foregående års årsrapport skulle oplyse, 
at virksomheden har fravalgt revision af sin årsrapport .

Virksomheder, der udnytter muligheden for at undlade revision af årsrapporten, skal i ledelsespåtegnin-
gen på den pågældende årsrapport erklære, at betingelserne for fritagelse er opfyldt, jf . den foreslåede 
nye bestemmelse i § 9, stk . 2 (forslagets § 1, nr . 5) .

Efter den foreslåede § 135, stk . 2, vil erhvervsdrivende fonde ikke være fritaget for revisionspligt uanset 
størrelse . Baggrunden for ikke at lade reduktionen af revisionspligten omfatte erhvervsdrivende fonde 
hænger sammen med fondenes særlige ejer- og tilsynsforhold .

En erhvervsdrivende fond har, i modsætning til f .eks . aktie- og anpartsselskaber, ingen ejere, der kan føre 
tilsyn med bestyrelsen og direktionen . Erhvervsdrivende fonde har således ingen ejere, som vurderer, om 
ledelsen driver virksomheden optimalt, og som kan udskifte en dårlig ledelse . Nogle af de tilsynsfunktio-
ner, ejerne har med ledelsen i aktie- og anpartsselskaber, udøves for erhvervsdrivende fonde af fondsmyn-
digheden, dvs . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller Civilstyrelsen . Det er imidlertid kun nogle af funktio-
nerne, som udføres af fondsmyndigheden, da fondsmyndigheden normalt ikke vil have de fornødne infor-
mationer til at kunne efterprøve almindelige driftsmæssige dispositioner .

Der vil også via særlovgivning i visse andre tilfælde fortsat kunne være krav om revision af årsrapporter 
for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der ikke overskrider størrelserne i § 135, stk . 1, f .eks . i 
henhold til lovgivning om offentlige tilskud eller lignende .
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Efter den foreslåede § 135, stk . 3, vil virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, 
og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finan-
sielle ledelse, ikke være fritaget for revisionspligt uanset den pågældende virksomheds størrelse .

Bestemmelsen sigter særligt på de såkaldte holdingvirksomheder, der ofte er etableret med andre formål 
end de rent driftsmæssige . Bestemmelsen omfatter virksomheder, der har følgende to karakteristika: de 
skal besidde kapitalandele i andre virksomheder og udøve betydelig indflydelse over en eller flere af disse 
virksomheders driftmæssige eller finansielle ledelse.

Kravet om, at virksomheden skal udøve betydelig indflydelse over mindst én virksomheds driftsmæssige 
eller finansielle ledelse medfører, at virksomheder, der har en række mindre og spredte investeringer i 
eksempelvis børsnoterede aktier, ikke vil være omfattet af bestemmelsen .

Begrebet »betydelig indflydelse over en eller flere virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse« 
svarer til den definition, som anvendes ved afgrænsningen af associerede virksomheder. En virksomhed 
formodes  at  udøve  betydelig  indflydelse,  hvis  virksomheden  og  dens  dattervirksomheder  tilsammen 
besidder 20 pct . eller mere af stemmerettighederne . Der er dog tale om en formodningsregel, hvorfor det 
altid skal vurderes konkret, hvorvidt der er tale om betydelig indflydelse. Samtlige modervirksomheder vil 
altid skulle revideres . Herved bliver det ikke muligt at konstruere sig ud af revisionspligten .

I § 135, stk . 4, foreslås det, at principperne for opgørelse af størrelserne for henholdsvis balancesum, net-
toomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabslovens § 7, stk . 3 — som afgør 
indplaceringen i regnskabsklasse — ligeledes finder anvendelse ved beregning af størrelser i forhold til revi-
sionspligt .

Den foreslåede § 135, stk . 5, vedrørende supplerende beretninger viderefører henholdsvis den gældende 
§ 135, stk . 1, 2 . pkt ., og — med en mindre konsekvensændring — den gældende § 135, stk . 3 .

Den foreslåede § 135 a, stk . 1, 1 . pkt ., viderefører den eksisterende § 135, stk . 2, 1 . pkt ., således at det 
fortsat vil gælde, at kun statsautoriserede og registrerede revisorer kan revidere og underskrive en revisi-
onspåtegning på årsrapporter, som er omfattet af og revideres efter årsregnskabsloven .

Endvidere foreslås det, at revisorer, der foretager frivillig revision eller andet arbejde, der medfører afgi-
velse af erklæring på en årsrapport, som indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligeledes skal være 
statsautoriserede eller registrerede revisorer .

En årsrapport for en virksomhed, som er undtaget fra revisionspligt, men hvor årsrapporten frivilligt revi-
deres, vil således ikke kunne indeholde en revisionspåtegning, som er underskrevet af en person, som ikke 
har beskikkelse som statsautoriseret eller registreret revisor efter revisorloven .

Hvis en virksomhed, der er undtaget fra revisionspligt, frivilligt vælger at lade en revisor eksempelvis 
udføre gennemgang (review) eller assistere med opstilling af virksomhedens årsrapport, vil revisors erklæ-
ring efter forslagets § 1, nr . 11, til ændring af § 22 skulle indgå i årsrapporten . For sådanne erklæringer 
vil det efter forslaget til § 135 a, stk . 1, gælde, at erklæringen skal være underskrevet af en statsautorise-
ret eller registreret revisor .
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Den hidtidige bestemmelse i § 135, stk . 2, 2 . pkt ., vedrørende revision af virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D videreføres som § 135 a, stk . 2 .

Forslagets § 1, nr . 47, om ændring af overskrifterne til henholdsvis afsnit VIII og kapitel 17 er en konse-
kvens af forslaget til ny § 135 a, der som omtalt ovenfor blandt andet omhandler hvem, der kan revidere 
og i øvrigt afgive erklæringer på årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven.

Kommentarer til ændringsforslag
Den foreslåede reduktion af revisionspligten giver ca . 75 .000 virksomheder mulighed for at fravælge revi-
sion af deres årsrapporter, hvilket indebærer en lettelse af de lovpligtige administrative omkostninger på 
ca . 675 mio . kr . Af disse 75 .000 virksomheder har de ca . 45 .000 virksomheder egentlig selvstændig 
erhvervsaktivitet . Lettelsen af de lovpligtige administrative omkostninger er for disse virksomheder på ca . 
600 mio . kr . Nogle virksomheder vil foretrække at fortsætte med fuld revision, andre vil foretrække en 
mindre omfattende revisorkontrol, mens andre igen finder det tilstrækkeligt, at revisor er inde i virksom-
heden og hjælper med f .eks . bogføring og/eller regnskabsog skatteassistance .

Den faktiske besparelse, som de 75 .000 virksomheder reelt forventes at få på revisionsomkostningerne 
som følge af den foreslåede reduktion af revisionspligten, skønnes derfor til ca . 320 mio . kr . Hvis der ude-
lukkende ses på de 45 .000 virksomheder med egentlig selvstændig erhvervsaktivitet, skønnes den fakti-
ske besparelse til ca . 290 mio . kr . Dette skøn bygger på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens spørgeskemaun-
dersøgelse, som blev forestået af konsulentfirmaet Rambøll Management. Det vil dog først være muligt 
mere præcist at opgøre den faktiske besparelse, når det viser sig, hvor mange virksomheder der reelt 
ønsker at benytte sig af muligheden for at undlade revision .

Det forventes, at de fleste virksomheder fortsat vil købe regnskabsog skattemæssig assistance hos deres 
revisor, bl .a . til opstilling af et retvisende regnskab, som virksomhederne fortsat vil være forpligtet til at 
indsende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse .

Det er vigtigt, at en reduktion af revisionspligten ikke fører til øgede unddragelser af skatter og afgifter . 
Det skal sikres, at der er tilstrækkelige ressourcer hos skattemyndighederne til at håndtere det ekstra 
arbejde, der er forbundet med en betryggende kontrol . Der er derfor i det fremsatte lovforslag afsat 45 
ekstra årsværk til skattekontrollen . Kontrolindsatsen over for de virksomheder, der vælger ikke at lade sig 
revidere som følge af en reduktion af revisionspligten for små virksomheder, vil indgå i den samlede prio-
ritering af kontrol- og ressourceindsatsen i den fusionerede skatte- og afgiftsforvaltning .

Det skal bemærkes, at de fleste små virksomheder har små eller ingen varelagre, og at deres regnskaber 
er overskuelige med få regnskabsposter . Så længe bogføringslovens bestemmelser og bestemmelserne i 
skatte- og afgiftslovene efterleves, kan skattemyndighederne følge regnskabsposteringerne og dermed 
kontrollere skatteopgørelsen .

Med den foreslåede reduktion af revisionspligten i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., gives de helt små virksomheder 
mulighed for at fravælge revision af deres årsrapporter — en revision, der hidtil har været lovpligtig . Denne 
valgmulighed, der tilsigter at give de danske virksomheder bedre og mere fleksible rammevilkår samt lette 
deres administrative byrder, er målrettet de små regelrette virksomheder .
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Det er derfor samtidig vigtigt at sikre, at der ikke med denne valgmulighed gives nogle få virksomheder 
større mulighed for — eller incitament til — økonomisk kriminalitet . Det vurderes på den baggrund som nød-
vendigt, at en virksomheds mulighed for at fravælge revision begrænses i de tilfælde, hvor der er beretti-
get tvivl om, hvorvidt virksomheden kan eller ønsker at efterleve/overholde lovgivningen .

Det foreslås derfor i den nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 6, at hvis en virksomhed eller 
dens eneejer som led i en straffesag dømmes for — eller accepterer et bødeforelæg udenretligt (fra ankla-
gemyndigheden eller SKAT) for — overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller 
skatte- og afgiftslovgivningen, bortfalder virksomhedens mulighed for at anvende den foreslåede reduk-
tion af revisionspligten i 1 regnskabsår . Det indebærer, at virksomhedens årsrapport for det efterfølgende 
regnskabsår skal revideres .

Det foreslås endvidere, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får beføjelse til at udvide perioden for bortfaldet 
af muligheden for at fravælge revisionspligt med op til 2 regnskabsår, hvis der er tale om en grovere over-
trædelse af lovgivningen . I så fald vil en virksomheden i op til de 3 efterfølgende regnskabsår skulle have 
sine årsrapporter revideret . Der vil bl .a . være tale om grovere overtrædelser, hvis det drejer sig om forsæt-
lige overtrædelser af lovgivningen med henblik på at opnå egen vinding på bekostning af andre . Til forskel 
fra uagtsomme overtrædelser af lovgivningen kan der sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens ønske 
og vilje til at ville overholde lovgivningen fremadrettet .

Det skal bemærkes, at bestemmelsen i stk. 6 ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor en virksomheds ene-
ejer som led i en straffesag dømmes for — eller accepterer et bødeforelæg udenretligt (fra anklagemyndig-
heden eller SKAT) for — overtrædelse af skattelovgivningen i en sag, der ikke vedrører virksomhedens for-
hold . I sådanne tilfælde vil virksomheden således fortsat kunne benytte sig af muligheden i § 135, stk . 1, 
2 . pkt ., for at fravælge revision .

Regnskabslovgivningen skal forstås bredt og omfatter således også bogføringsloven . Dette skal ses i sam-
menhæng med, at overtrædelser af bogføringslovgivningen ofte kan rejse tvivl om væsentlige dele af regn-
skabet og i øvrigt ofte dækker over skatte- og afgiftsunddragelser .

Det foreslås desuden i § 135, stk . 7, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får mulighed for administrativt at 
beslutte, at en virksomhed ikke kan benytte muligheden for at fravælge revision i 1 regnskabsår, hvis 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med sin stikprøvekontrol konstaterer, at der i virksomhedens 
årsrapport er væsentlige mangler eller fejl i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen . 
Det indebærer, at virksomhedens årsrapport for det efterfølgende regnskabsår skal revideres . Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen vil kunne træffe afgørelse herom flere år i træk over for samme virksomhed, hvis for-
holdene berettiger hertil . Hvis der i forhold til en konkret sag er iværksat en politimæssig efterforskning 
eller påbegyndt en straffesag ved domstolene for samme overtrædelse, som Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen behandler, stilles sagsbehandlingen i styrelsen  i bero .

Væsentlige mangler eller fejl efter den foreslåede bestemmelse vil omfatte overtrædelser af selskabseller 
regnskabslovgivningen, hvor der ikke er grundlag for at rejse en egentlig straffesag mod virksomheden og/
eller dens ejer .
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Fastlæggelsen af fejlen eller mangelens omfang vil tage udgangspunkt i virksomhedens forhold, herunder 
regnskabsbrugernes interesse i at få den pågældende oplysning . Som udgangspunkt skal der være tale om 
fejl, der bevirker, at der ikke gives et retvisende billede af virksomheden .

Herudover vil væsentlige overtrædelser af selskabslovgivningen som f .eks . ulovlige aktionærlån af bety-
delig størrelse være omfattet af den foreslåede bestemmelse .

Hvis der omvendt er tale om ubetydelige fejl og mangler i forhold til regnskabs- eller selskabslovgivningen, 
og fejlene og manglerne samlet set er uvæsentlige i forhold til det samlede økonomiske billede af virksom-
heden, berettiger dette ikke til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer afgørelse i medfør af stk . 7 . Der 
kan f .eks . være tale om, at virksomheden har glemt at give en formel noteoplysning . Sådanne ubetydelige 
fejl og mangler betyder, at en regnskabsbruger uanset fejlen eller mangelen vil kunne danne sig et fornuf-
tigt billede af virksomheden . Hvis der således f .eks . er tale om et forhold, der betyder, at virksomhedens 
samlede  aktiver  eller  egenkapital ændrer  sig  ubetydeligt,  taler  en  tommelfingerregel  for,  at  der  som 
udgangspunkt ikke er tale om en overtrædelse af regnskabslovgivningen, der kan begrunde, at virksom-
hedens mulighed for fravalg af revision bør bortfalde .

De foreslåede bestemmelser i stk . 6 og 7 indebærer en suspension af virksomhedens ret til at anvende 
§ 135, stk . 1, 2 . pkt ., om fravalg af revision . Efter udløbet af den periode, hvor virksomhedernes mulighed 
for at fravælge revisionspligt er bortfaldet, kan virksomhederne anvende muligheden igen . Det er som 
følge heraf ikke en betingelse for at anvende den foreslåede reduktion af revisionspligten, at selskabets 
generalforsamling på ny træffer beslutning herom . Der er heller ikke tale om ændring af kravet om, at hvis 
virksomheden ønsker at anvende den foreslåede reduktion af revisionspligten, skal det fremgå af den god-
kendte årsrapport for det forudgående regnskabsår, at generalforsamlingen har truffet beslutning om, at 
årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres .

Bestemmelsen i § 135, stk. 7, er inspireret af SKATs fairplay I-initiativ fra juli 2005, hvor SKAT fik hjemmel 
til et revisorpålæg . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ikke i dag en lignende hjemmel . Ved fairplay I-initi-
ativet (L 96, Folketinget 2004-05, 2. samling) fik SKAT hjemmel til indgå aftale med en statsautoriseret 
eller en registreret revisor om at udarbejde et regnskab for den selvangivelsespligtige, hvis bl .a . dennes 
skattemæssige årsregnskab i væsentligt omfang ikke opfylder kravene i skattelovgivningen . Anvendelsen 
af bestemmelsen i skattelovgivningen forudsætter, at der ved selvangivelsesfristens udløb alene er udar-
bejdet et mangelfuldt eller utilstrækkeligt skatteregnskab og den selvangivelsespligtige ikke imødekom-
mer SKATs opfordring om at tilvejebringe en selvangivelse og et skattemæssigt regnskab, som opfylder 
kravene i skattelovgivningen .

Revisorpålægget gælder for 1 år ad gangen, men SKAT har selvsagt virksomheden under særlig observa-
tion, således at det sikres, at virksomheden for de kommende år opfylder kravene i skattelovgivningen . 
Gør den ikke det, kan skattemyndighederne igen gøre brug af revisorpålægget .

Revisorpålægget er et målrettet redskab på skatteområdet, som er medvirkende til at sikre, at skattemyn-
dighederne får det materiale, som de har brug for i deres kontrol med virksomhederne . Der er derfor ikke 
grundlag for at lade bestemmelsen i stk . 7 gælde også for skattelovgivningen .
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelser efter den foreslåede § 135, stk . 6, 3 . pkt ., og stk . 7, vil kunne 
indbringes for Erhvervsankenævnet, jf . bl .a . de almindelige regler herom i årsregnskabsog selskabslovgiv-
ningen . Dette gælder også i de tilfælde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udvider perioden for bortfal-
det af muligheden for at fravælge revisionspligt med op til 2 regnskabsår som følge af en grovere overtræ-
delse af skattelovgivningen .

Der vil årligt blive foretaget en opgørelse af, hvor mange virksomheder der efter de foreslåede bestemmel-
ser i § 135, stk . 6 og 7, mister muligheden for at fravælge revision . De foreslåede bestemmelser vil endvi-
dere indgå i evalueringen af den foreslåede reduktion af revisionspligten, jf . revisionsklausulen i lovforsla-
gets § 6 .

Der vil endvidere hvert år blive foretaget en optælling af, hvor mange virksomheder der fravælger revision .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 135, stk . 1, 1 . pkt ., affattes således:

»En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, 
skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog 2. 
pkt .«

I § 135, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet« .

I § 135, stk . 2, ændres »årsrapporten« til: »årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab« .

§ 135, stk . 5,1 . pkt ., ophæves, og i stedet indsættes:

»Revisionspligten efter stk . 1, 1 . pkt ., omfatter ikke ledelsesberetningen og de supplerende beretninger, 
som indgår i årsrapporten, jf . § 2, stk . 1 og 2 . Revisor skal dog afgive en udtalelse om, hvorvidt oplysnin-
gerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab .«

I § 135, stk . 6, 2 . pkt ., og stk . 7, 2 . pkt . , ændres »årsrapport« til: »årsregnskab«, og i stk . 6, 3 . pkt ., ændres 
»årsrapporter« til: »årsregnskaber« .

Lovbemærkninger
Den gældende § 135 indeholder bestemmelser om revision af årsrapporten . Af de grunde, som er anført 
i afsnit 3 .1 .2 under almindelige bemærkninger, foreslås det, at ledelsesberetningen i årsrapporten ikke 
længere skal revideres . Dette medfører en række ændringer i § 135 .

I det foreslåede nye stk. 1 bliver det specificeret, at det nu er årsregnskabet og, hvis der er udarbejdet kon-
cernregnskab, koncernregnskabet, der omfattes af revisionen . Årsregnskabet består af resultatopgørelse, 
balance og noter, herunder også beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis . Koncernregnskabet består af 
de samme elementer, blot på koncernniveau .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 699 

De foreslåede ændringer af § 135, stk . 2, og § 164, stk . 2, indeholder alene en redaktionel konsekvensæn-
dring .

I de foreslåede ændringer til stk . 5 fastslås det i 1 . pkt ., at revisionspligten ikke omfatter ledelsesberetnin-
gen eller — som hidtil — eventuelle supplerende beretninger . Dette betyder dog ikke, at revisor ikke skal for-
holde sig til ledelsesberetningen .

Det foreslås således, at revisor i forbindelse med revisionen skal påse, at oplysninger i ledelsesberetnin-
gen er i overensstemmelse med oplysninger i årsregnskabet og, hvis der er udarbejdet koncernregnskab, 
koncernregnskabet . Revisor skal afgive en udtalelse herom . Revisors udtalelse vil også omfatte sammen-
hæng mellem ledelsesberetningens oplysninger og forhold, som revisor er blevet opmærksom på i forbin-
delse med sin revision . Det forudsættes dog ikke, at revisor foretager særlige handlinger for at fremskaffe 
sådanne oplysninger . Der er alene tale om oplysninger, som revisor i forvejen er kommet i besiddelse af i 
forbindelse med revisionen af årsregnskabet . Dette svarer til kravene til revisors udtalelse i artikel 51, 
stk . 1, 2 . afsnit, i 4 . direktiv . Revisor skal herunder også foretage en tilsvarende kontrol af hovedog nøgle-
tal i 5-årsoversigten .

Den nævnte direktivbestemmelse skal ses i sammenhæng med 4 . direktivs artikel 46 a, stk . 2, 3 . pkt . Af 
sidstnævnte bestemmelse fremgår det udtrykkeligt, at visse af oplysningerne i artiklens stk . 1, vedrørende 
redegørelsen for virksomhedsledelse — som foreslås gennemført i den nye bestemmelse i årsregnskabslo-
vens § 107 b — skal være omfattet af revisors udtalelse i henhold til artikel 51, stk . 1, 2 . afsnit og de fore-
slåede ændringer til § 135, stk . 5 . Det drejer sig om beskrivelsen af hovedelementerne i virksomhedens 
interne  kontrol-  og  risikostyringssystemer  i  forbindelse  med  virksomhedens  regnskabsaflæggelse  og 
beskrivelsen af sammensætningen af virksomhedens ledelsesorganer og deres udvalg samt disses funk-
tion .

Direktivet har således ved henvisning fastlagt, at denne beskrivelse er omfattet at revisors gennemgang 
af ledelsesberetningen . Revisors arbejde vil her bestå i at sammenholde oplysninger i redegørelsen om de 
interne kontrol- og risikostyringssystemer med oplysninger, som revisor i forvejen er blevet bekendt med 
i forbindelse med sin revision af årsregnskabet . Der er således tale om, at revisor skal bruge den viden, 
revisor i forvejen har fået om virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer som led i sine revisions-
handlinger. Revisor skal derimod ikke ud og indsamle supplerende oplysninger specifikt til brug for sin 
udtalelse .

Revisionsstandard (RS) 720, Andre oplysninger i dokumenter der indeholder reviderede regnskaber, 
beskriver revisors handlinger og dennes ansvar i relation til ikke-revisionspligtige oplysninger, der indgår i 
dokumenter, der også indeholder reviderede regnskaber . RS 720 — og andre standarder der senere måtte 
erstatte denne — kan således være relevant til at udfylde lovens krav i relation til revisors gennemgang af 
ledelsesberetningen, hvor denne ikke revideres . Standarden stiller bl .a . krav til revisors rapportering af 
resultatet af gennemgangen af ledelsesberetningen .

Det er naturligvis væsentligt at få fastlagt kravene til revisors udtalelse om ledelsesberetningen og omfan-
get af dennes arbejde i forbindelse med udtalelsen, herunder udtalelsens eventuelle konsekvenser for 
udformningen af revisors erklæring om årsog koncernregnskabet . Dette vil derfor blive taget op i forbin-
delse med udarbejdelse af den nye erklæringsbekendtgørelse med tilhørende vejledning, der skal udste-
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des i medfør af den kommende nye revisorlov — jf . forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirk-
somheder m .v .

Ophævelsen af kravet om revision af ledelsesberetningen medfører i sagens natur en skarpere skillelinje 
mellem de oplysninger, der kan placeres i ledelsesberetningen, og de der skal placeres i de revisionsplig-
tige dele af årsrapporten . Det er således ikke muligt at medtage oplysninger, som skal gives i noterne — og 
som skal revideres — i ledelsesberetningen .

De foreslåede ændringer i stk . 6 og 7 er alene redaktionelle, da henvisningen ændres fra »årsrapporten« 
til »årsregnskabet« . Baggrunden for, at der ikke henvises til koncernregnskabet er, at virksomheder, som 
skal udarbejde koncernregnskab, altid vil være omfattet af revisionspligten .

Ændret ved lov nr . 1403 af 27 . december 2009
I § 135, stk . 5, indsættes før 1 . pkt .:

»Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsregnskabet eller koncernregnskabet, 
alternativt kan placeres i andre dokumenter m .v ., hvortil der henvises i årsregnskabet eller koncernregn-
skabet, omfatter revisionspligten efter stk . 1, 1 . pkt ., de pågældende oplysninger i disse dokumenter m .v .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 5, 1 . pkt . , skal sikre, at oplysninger, som 
skal medtages i årsregnskabet eller koncernregnskabet, omfattes af revision, uanset om de er medtaget i 
disse elementer af årsrapporten, eller om de i stedet er givet andre steder, hvor dette er tilladt efter lov-
givningen .

Forslaget skal ses i sammenhæng med den foreslåede nye bestemmelse i § 135, stk . 5, 4 . pkt . (forslagets 
§ 1, nr . 3), vedrørende revisors opgaver i forbindelse med oplysninger i ledelsesberetningen, som alterna-
tivt offentliggøres andre steder end i ledelsesberetningen efter regler, som er fastsat i lovgivningen .

Oplysninger, som efter årsregnskabsloven skal gives i årsregnskabet eller koncernregnskabet, kan alene 
gives andre steder end i årsregnskabet eller koncernregnskabet, hvis dette følger af loven .

Det samme er tilfældet for virksomheder, som anvender de af Kommissionen vedtagne internationale 
regnskabsstandarder, IFRS . Her kan oplysningerne kun gives andre steder end i årsregnskabet eller kon-
cernregnskabet, hvis dette er hjemlet direkte i IFRS . Disse regnskabsstandarder anvendes af virksomhe-
der, som er forpligtet hertil efter artikel 4 i forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstan-
darder eller årsregnskabslovens § 137, stk . 2, eller som frivilligt anvender disse standarder efter årsregn-
skabslovens § 137, stk . 1 .

Efterhånden som årsrapporterne bliver stadig mere omfangsrige, er der opstået et behov for at tillade, at 
visse oplysninger kan gives uden for årsrapporten . Dette kendes f .eks . fra IFRS 7, »Finansielle instrumen-
ter: Oplysninger« .
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I henhold til appendiks B, nr . B6 til IFRS 7, kan de oplysninger, som kræves efter afsnit 31-42, enten gives 
i årsregnskabet eller indarbejdes med krydshenvisning fra årsregnskabet til en anden opgørelse, f .eks . en 
kommentar eller risikoredegørelse fra ledelsen, som er tilgængelig for regnskabsbrugere på samme vilkår 
og tidspunkt som årsregnskabet .

Begrebet »samme vilkår« har i forhold til IFRS 7 været forstået således, at oplysningerne også skal være 
omfattet af revision . Dette bliver nu helt klart med den foreslåede bestemmelse .

De nuværende 1 . og 2 . pkt . i § 135, stk . 1, som herefter bliver 2 . og 3 . pkt ., videreføres uændret . I § 135, 
stk . 5, indsættes efter 2 . pkt ., der bliver 3 . pkt .:

»2. og 3. pkt. finder anvendelse på oplysninger, der placeres i ledelsesberetningen, og på oplysninger, der 
efter denne lov eller regler, som er udstedt efter denne lov, alternativt offentliggøres andre steder, hvortil 
der henvises i ledelsesberetningen .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 5, 4 . pkt ., skal ses i sammenhæng med 
forslagets § 1, nr . 1, vedrørende den nye bestemmelse i § 99 a om redegørelse for samfundsansvar .

I § 99 a, stk . 3, foreslås det, at redegørelsen skal placeres i ledelsesberetningen — eller alternativt i en sup-
plerende beretning, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller på virksomhedens hjemmeside, lige-
ledes via henvisning hertil i ledelsesberetningen .

Som anført i bemærkningerne til § 99 a, stk . 3, er supplerende beretninger efter de gældende regler ikke 
underlagt krav om revision og er heller ikke omfattet af krav om udtalelse fra revisor efter årsregnskabs-
lovens § 135, stk . 5 . Det vil imidlertid være uhensigtsmæssigt, hvis det forhold, at virksomheden vælger 
at placere oplysningerne et andet sted end i ledelsesberetningen, kan føre til, at oplysningerne ikke under-
gives revisors gennemgang og udtalelse på samme måde, som hvis oplysningerne placeres i ledelsesbe-
retningen .

På denne baggrund foreslås det, at der i § 135, stk . 5, 4 . pkt ., indsættes en bestemmelse, som indebærer, 
at uanset om oplysningerne placeres i en supplerende beretning eller på virksomhedens hjemmeside, er 
kravene til revisors gennemgang af indholdet af oplysningerne de samme, som hvis oplysningerne place-
res i ledelsesberetningen .

Den foreslåede bestemmelse vil gælde for redegørelsen for samfundsansvar efter § 99 a og for kommende 
bestemmelser om oplysninger i ledelsesberetningen, som alternativt kan placeres andre steder end i ledel-
sesberetningen, medmindre andet bestemmes i loven .

Den foreslåede bestemmelse i § 135, stk . 5, 4 . pkt ., vil derimod ikke berøre revisors opgaver i forbindelse 
med oplysninger om virksomhedsledelse efter de gældende §§ 107 b og 107 c, som offentliggøres på virk-
somhedens hjemmeside efter regler, der udstedes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter§ 107 b, stk . 4 . 
Reglerne om oplysninger om virksomhedsledelse, som blev indført ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008, trådte 
i kraft den 1 . september 2008 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . september 2008 eller 
senere .
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Det nuværende 3 . pkt . i stk . 5 bliver herefter 5 . pkt .

Ændret ved lov nr . 720 af 25 . juni 2010
§ 135, stk . 1, nr . 1 og 2, affattes således:

»1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på kr . 8 mio . kr . og«

Lovbemærkninger
Ved den foreslåede ændring af § 135, stk . 1, lempes revisionspligten for virksomheder i regnskabsklasse 
B yderligere ved at forhøje grænserne for, hvornår små virksomheder kan fravælge revision . Forslaget 
medfører, at de mindste virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke overskrider to af de i bestemmelsen 
anførte størrelser i to på hinanden følgende regnskabsår, kan fravælge revision af virksomhedens årsregn-
skab . Der sker en forhøjelse af omsætningsstørrelsen fra 3 mio . kr . til 8 mio . kr ., en forhøjelse af balance-
summen fra 1,5 mio . kr . til 4 mio . kr . i forhold til lov nr . 245 fra 2006, mens antallet af fuldtidsbeskæfti-
gede medarbejdere på 12 fortsætter uændret . Der sker ikke i øvrigt materielle ændringer i henhold til 
muligheden og betingelserne for at anvende bestemmelsen .

Virksomhedens generalforsamling eller tilsvarende besluttende organ skal træffe beslutning herom, hvis 
årsregnskabet ikke skal revideres . Der vil dog via særlovgivning i visse tilfælde fortsat kunne være krav om 
revision af årsregnskaber for virksomheder omfattet af § 135, stk . 1, 2 . pkt ., f .eks . i henhold til lovgivning 
om offentlige tilskud eller lignende .

Ændret ved lov nr . 720 af 25 . juni 2010
§ 135, stk . 6, 2 . pkt ., affattes således:

»I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber for de følgende tre regnskabsår revideres .«

Lovbemærkninger
Det fremgår af de gældende regler, at hvis virksomheden eller dens eneejer accepterer et bødeforelæg 
eller dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslov-
givningen, skal virksomhedens årsregnskab revideres i det efterfølgende regnskabsår . Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen kan yderligere pålægge virksomheden revisionspligt i op til to regnskabsår .

Som følge af hævelse af bundgrænsen for fravalg af revision foreslås en opstramning af den periode, hvor 
disse virksomheder ikke kan anvende muligheden for at fravælge revision . Det betyder, at det også frem-
over vil være afgørende for at kunne fravælge revision, at virksomheden eller dens eneejer ikke har accep-
teret et bødeforlæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regn-
skabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen . Opstramningen indebærer, at virksomheden frem-
over skal lade årsregnskabet revidere i de kommende tre regnskabsår .
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Ændret ved lov nr . 720 af 25 . juni 2010
§ 135, stk . 7, affattes således:

»Stk. 7 . Hvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 
konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan 
styrelsen beslutte, at undtagelsen i stk . 1, 2 . pkt ., ikke kan anvendes af virksomheden for de to følgende 
regnskabsår . Virksomhedens årsregnskaber for disse år skal i sådanne tilfælde revideres . Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge den periode, hvor virksomhedens årsregnskaber 
skal revideres, med yderligere et regnskabsår .«

Lovbemærkninger
Efter det gældende stk . 7 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen beslutte, at en virksomhed ikke kan fravælge 
revision i det kommende regnskabsår, hvis styrelsen i forbindelse med en regnskabskontrol konstaterer 
væsentlige mangler eller fejl i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen . Det foreslås, at 
bestemmelsen strammes op, så Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan beslutte, at en virksomhed skal lade 
sit årsregnskab revidere i de efterfølgende to regnskabsår, og at styrelsen i grovere tilfælde kan kræve 
revision i yderligere et regnskabsår .

Væsentlige mangler eller fejl efter den foreslåede bestemmelse vil som hidtil omfatte overtrædelser af sel-
skabseller regnskabslovgivningen, hvor der ikke er grundlag for at rejse en egentlig straffesag mod virk-
somheden og/eller dens ejer . Fastlæggelsen af fejlen eller manglens omfang vil tage udgangspunkt i virk-
somhedens forhold, herunder regnskabsbrugernes interesse i at få den pågældende oplysning, og der skal 
som udgangspunkt være tale om fejl, der bevirker, at der ikke gives et retvisende billede af virksomheden . 
Herudover vil væsentlige overtrædelser af selskabslovgivningen som f .eks . ulovlige aktionærlån af bety-
delig størrelse være omfattet af den foreslåede bestemmelse .

Hvis der omvendt er tale om ubetydelige fejl og mangler i forhold til regnskabseller selskabslovgivningen, 
og fejlene og manglerne samlet set er uvæsentlige i forhold til det samlede økonomiske billede af virksom-
heden, berettiger dette ikke til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen træffer afgørelse i medfør af bestemmel-
sen . Der kan f .eks . være tale om, at virksomheden har glemt at give en formel noteoplysning . Sådanne ube-
tydelige fejl og mangler betyder, at en regnskabsbruger uanset fejlen eller manglen vil kunne danne sig et 
fornuftigt billede af virksomheden . Hvis der f .eks . er tale om et forhold, der betyder, at virksomhedens 
samlede  aktiver  eller  egenkapital ændrer  sig  ubetydeligt,  taler  en  tommelfingerregel  for,  at  der  som 
udgangspunkt ikke er tale om en overtrædelse af regnskabslovgivningen, der kan begrunde, at virksom-
hedens mulighed for fravalg af revision bør bortfalde .

Der vil bl .a . være tale om særligt grove tilfælde, hvis der er tale om forsætlige overtrædelser af lovgivnin-
gen med henblik på at opnå egen vinding på bekostning af andre . Til forskel fra uagtsomme overtrædelser 
kan der her sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens ønske og vilje til også fremadrettet at ville over-
holde lovgivningen . Regnskabslovgivningen skal forstås bredt og dækker også over overtrædelser af bog-
føringslovgivningen . Overtrædelse af bogføringslovgivningen vil således ofte indebære, at der kan rejses 
væsentlig tvivl om væsentlige dele af regnskabet, ligesom sådanne overtrædelser ofte dækker over skatte- 
og afgiftsunddragelser .
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Bestemmelsen er sammen med stk . 6 en suspension af virksomhedens ret til at anvende muligheden for 
fravalg af revision . Efter udløbet af den periode, hvor virksomhedernes mulighed for at fravælge revision 
eller gennemgang er bortfaldet, kan virksomhederne anvende muligheden igen .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
§ 135, stk . 1-3, affattes således:

»En virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, 
skal lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revidere af en eller flere revisorer, jf. dog pkt. 
En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1 . pkt . udføre 
efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, jf . dog stk . 2 og 3 . En virksomhed, der 
er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden i to på 
hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser, jf . dog 
stk . 2 og 3:
1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 8 mio . kr . og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 .

Stk. 2 . Bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt ., og undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., gælder ikke for erhvervsdriven-
de fonde, jf . § 3, stk . 1, nr . 3

Stk. 3 . Bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt ., og undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., gælder ikke for virksomheder, der 
besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af dis-
se virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de virksomheder, den besid-
der kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, i to på hinanden følgende regnskabsår på balan-
cetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis § 7, stk . 2, nr . 1, og stk . 1, 3 . pkt . 
Beregningsreglerne i § 110 finder tilsvarende anvendelse på beregningen efter 1 . pkt .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 135, stk . 1, har alle virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse B, C og D pligt til at lade deres årsregnskab og evt . koncernregnskab revidere af en stats-
autoriseret eller registreret revisor . En meget lille virksomhed kan dog fravælge revision, hvis virksomhe-
den i to på hinanden følgende regnskabsår ikke på balancetidspunktet overskrider to af følgende størrel-
ser: En balancesum på 4 mio . kr ., en nettoomsætning på 8 mio . kr . og et gennemsnitligt antal heltidsbe-
skæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 .

Muligheden for at fravælge revision gælder ikke for erhvervsdrivende fonde samt for virksomheder, som 
besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse over en eller flere af 
disse virksomheder .

Den nye § 135, stk . 1, indebærer, at virksomheder i regnskabsklasse B, som har pligt til at lade årsregn-
skabet revidere, kan vælge at lade revisionen udføre ved en gennemgang efter en særlig erklæringsstan-
dard, som er tilpasset forholdene i mindre virksomheder .

Erklæringsstandarden vil blive udstedt af Erhvervsstyrelsen med hjemmel i revisorloven og indgå i erklæ-
ringsbekendtgørelsen, jf . nærmere forslaget til § 2, nr . 1 .
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Virksomhedens generalforsamling eller tilsvarende besluttende organ skal beslutte, om årsregnskabet 
skal revideres efter erklæringsstandarden . Det er imidlertid ikke fundet nødvendigt særskilt at informere 
regnskabsbrugerne om, at der er truffet beslutning om at lade årsregnskabet revidere efter erklærings-
standarden, da erklæringsstandarden giver brugerne en høj sikkerhed for, at årsregnskabet er retvisende .

Hvis virksomheden via særlovgivning har pligt til at lade årsregnskabet revidere, f .eks . lovgivning om 
offentlige tilskud eller lignende, kan virksomheden ikke vælge i stedet at lade årsregnskabet revidere efter 
erklæringsstandarden, medmindre særlovgivningen tillader dette . Virksomheden kan ikke vælge at lade 
en anden form for gennemgang eller lignende af årsregnskabet træde i stedet for en revision efter 
Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard .

Revision efter erklæringsstandarden bliver med forslaget som udgangspunkt sidestillet med en revision 
efter revisionsstandarderne . Når der i årsregnskabsloven, revisorloven eller selskabslovene (selskabslo-
ven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde) er bestemmelser om 
revision eller revideret årsregnskab, omfatter disse bestemmelser tillige de situationer, hvor virksomhe-
den har valgt at lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard, medmindre andet er 
fastsat i bestemmelsen .

Det betyder f .eks ., at virksomhederne fortsat skal have anmeldt og registreret en revisor, der opfylder kra-
vene i revisorloven . Derimod er der indsat en konkret undtagelse, jf . forslagets § 2, nr . 2, så revisor ikke 
har pligt til at føre revisionsprotokol, når revisionen udføres efter erklæringsstandarden . Se nærmere 
bemærkningerne til dette forslag .

Forslaget er ikke til hinder for, at en virksomhed, der har fravalgt revision, vælger at lade årsregnskabet 
revidere efter erklæringsstandarden . I sådanne tilfælde sidestilles erklæring efter erklæringsstandarden 
med andre erklæringer med sikkerhed . Det betyder, at virksomhederne skal overholde de krav, der gælder 
for virksomheder, der har fravalgt revision, til at ændre vedtægterne og framelde revisor hos Erhvervssty-
relsen .

Virksomheder, der ikke har fravalgt revision, men kunne have gjort det, kan vælge at lade sig revidere efter 
erklæringsstandarden . Da revision ikke er fravalgt, skal virksomheden fortsat have anmeldt og registreret 
en revisor, der opfylder kravene i revisorloven .

I § 135, stk . 2, videreføres bestemmelsen om, at erhvervsdrivende fonde ikke kan fravælge revision . Til-
svarende kan erhvervsdrivende fonde ikke vælge at lade årsregnskabet revidere efter den særlige erklæ-
ringsstandard efter § 135, stk . 1, 2 . pkt . Baggrunden for ikke at forenkle revisionspligten for erhvervsdri-
vende fonde hænger sammen med fondens særlige ejer- og tilsynsforhold .

Efter § 135, stk . 3, 1 . pkt ., kan virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som 
udøver  betydelig  indflydelse  over  en  eller  flere  af  disse  virksomheders  driftsmæssige  eller  finansielle 
ledelse (såkaldte holdingvirksomheder), lade revisionen udføre efter den særlige erklæringsstandard efter 
§ 135, stk . 1, 2 . pkt . Helt små holdingvirksomheder kan endvidere helt fravælge revision på linje med 
andre helt små virksomheder i regnskabsklasse B . Det er en betingelse for at lade revisionen udføre efter 
erklæringsstandarden, at holdingvirksomheden og de virksomheder, den besidder kapitalandele i og 
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udøver betydelig indflydelse over, ikke tilsammen på balancetidspunktet i to på hinanden følgende regn-
skabsår overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 36 mio . kr ., 
2) en nettoomsætning på 72 mio . kr ., og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50 .

Tilsvarende er det en betingelse for helt at kunne fravælge revision, at holdingvirksomheden og de virk-
somheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over, ikke tilsammen på balance-
tidspunktet i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende størrelser:
1) En balancesum på 4 mio . kr .,
2) en nettoomsætning på 8 mio . kr ., og
3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12 .

Efter 2 . pkt . opgøres størrelsesgrænserne for at kunne vælge erklæringsstandarden henholdsvis for at 
kunne fravælge revision efter principperne i § 110 . Det betyder, at balancesum, nettoomsætning og antal 
ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomhe-
den selv og alle de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over. Der 
skal ikke ske en intern eliminering inden beregningen, men der skal udlignes for værdien af kapitalandele i 
virksomhederne .

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
I § 135, stk . 4 ændres »§ 135, stk . 1, 2 . pkt .« til: »§ 135, stk . 1, 3 . pkt .«

Lovbemærkninger
Der er alene tale om en korrektion af lovhenvisning

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
§135, stk . 6, affattes således:

»Stk. 6 . Undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., kan ikke anvendes af en virksomhed, når virksomheden eller den, 
som har bestemmende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straf-
fesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslov-
givningen . En virksomhed kan ikke anvende undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., når en tilknyttet virksomhed accep-
terer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af selskabslovgivningen, regn-
skabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen . I disse tilfælde skal virksomhedens årsregnskaber 
for de følgende 3 regnskabsår revideres . Erhvervsstyrelsen kan forlænge den periode, hvor virksomhe-
dens årsregnskaber skal revideres, med op til 2 regnskabsår .«
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Lovbemærkninger
Der foreslås en tilpasning af årsregnskabslovens § 135, stk . 6, så den tager højde for koncernforhold . 
Ændringen skal således sikre, at fritagelse for revisionspligt ikke kan vælges i alle de tilfælde, hvor fysiske 
eller juridiske personer, der har bestemmende indflydelse på virksomheden, har overtrådt relevant lovgiv-
ning .

Da den oprindelige bestemmelse om fritagelse for revisionspligt i årsregnskabslovens § 135, stk . 6, blev 
indsat i 2006, kunne holdingvirksomheder ikke fravælge revision . Derfor tager bestemmelsen ikke højde 
for koncernforhold .

Den foreslåede bestemmelse udvider rækkevidden af bestemmelsen, så begrænsningen i adgangen til at 
fravælge revision også gælder, hvis holdingvirksomheden eller den, som direkte eller indirekte har bestem-
mende indflydelse over virksomheden, accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for 
overtrædelse af den relevante lovgivning (selskabsog regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgiv-
ningen) . Med den foreslåede bestemmelse begrænses holdingvirksomhedens mulighed for at fravælge 
revision i alle de tilfælde, hvor den, der har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret 
et bødeforelæg. Dette gælder, uanset om den bestemmende indflydelse sker gennem en eller flere andre 
virksomheder .

Endvidere kan en virksomhed, herunder en holdingvirksomhed, ikke fravælge revision, hvis en tilknyttet 
virksomhed accepterer et bødeforelæg eller som led i en straffesag dømmes for overtrædelse af den rele-
vante lovgivning. Begrebet »tilknyttet virksomhed« er defineret i årsregnskabslovens bilag 1, afsnit B 6. 
En tilknyttet virksomhed er virksomhedens dattervirksomhed, dens modervirksomhed og dennes datter-
virksomheder .

Dette betyder f .eks ., at hvis én virksomhed i en koncern på grund af lovovertrædelser ikke får mulighed for 
at fravælge revision, vil denne begrænsning omfatte den samlede koncern .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
§ 135, stk . 7, affattes således:

»Stk. 7 . Hvis Erhvervsstyrelsen ved en undersøgelse af årsrapporten i henhold til § 159 konstaterer 
væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, kan styrelsen 
beslutte, at undtagelsen i stk . 1, 3 . pkt . ikke kan anvendes af virksomheden i indeværende og de 2 følgen-
de regnskabsår . Styrelsen kan dog altid beslutte, at undtagelsen ikke kan anvendes, hvis der er ydet lån, 
som er omfattet af selskabslovgivningens forbud om lån til virksomhedsdeltagere og ledelse, og der er tale 
om lån af ikke ubetydelig størrelse eller gentagne overtrædelser af forbuddet i selskabslovgivningen . Sty-
relsen kan samtidig beslutte, at virksomheden ikke kan anvende bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt . Erhvervs-
styrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at forlænge perioden, hvor virksomhedens årsregnskaber skal revi-
deres, med yderligere 1 regnskabsår .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 135, stk . 7, kan Erhvervsstyrelsen beslutte, at en virksomhed ikke 
kan fravælge revision i de to følgende regnskabsår, hvis styrelsen i forbindelse med en regnskabskontrol 
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konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen . 
Styrelsen kan i grovere tilfælde kræve revision i yderligere et regnskabsår .

Med det foreslåede 1 . pkt . får Erhvervsstyrelsen hjemmel til at pålægge en virksomhed revision allerede i 
indeværende år i forbindelse med en regnskabsundersøgelse . Der kan således allerede pålægges revision 
af det årsregnskab, der er genstand for en regnskabsundersøgelse, hvilket ikke er muligt efter den gæl-
dende bestemmelse .

Det har betydning i de situationer, hvor styrelsen i forbindelse med en regnskabsundersøgelse pålægger 
virksomheden at indsende en ny årsrapport i henhold til § 161, nr . 3, fordi den undersøgte årsrapport er 
så fejlbehæftet eller mangelfuld, at den ikke giver et retvisende billede af virksomheden .

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med modtagelsen af påbudte omgjorte årsrapporter, der ikke er revi-
derede, i flere tilfælde konstateret, at årsrapporterne fortsat indeholder væsentlige fejl og mangler. Det 
kan f .eks . skyldes, at en virksomhedsejer, der ikke selv besidder de fornødne kompetencer, selv har forsøgt 
at berigtige årsrapporten uden assistance fra en revisor eller en anden regnskabskyndig person . Sådanne 
sager medvirker til at forsinke offentliggørelsen af en retvisende årsrapport for regnskabsbrugerne .

Den foreslåede bestemmelse medvirker derfor til, at regnskabsbrugerne hurtigst muligt får adgang til en 
retvisende årsrapport .

Ved væsentlige fejl eller mangler vil som hidtil som udgangspunkt forstås fejl, der indebærer, at årsrappor-
ten ikke giver et retvisende billede, eller væsentlige overtrædelser af selskabslovgivningen . Det er  i den 
forbindelse af stor samfundsmæssig betydning, at liberaliseringen af bestemmelserne om revisionspligt 
ikke fører til en utilsigtet stigning i omfanget af ulovlige lån til ejere og ledelsesmedlemmer . I forlængelse 
af den generelle bestemmelse i 1 . pkt . foreslås derfor i 2 . pkt . en opstramning af, hvornår en virksomhed 
kan pålægges revision på grund af et ulovligt aktionærlån . Efter den foreslåede bestemmelse kan Erhvervs-
styrelsen altid pålægge en virksomhed revision, hvis den har ydet et ulovligt aktionærlån af en ikke ubety-
delig størrelse, eller hvis virksomheden gentagne gange har overtrådt selskabslovgivningens forbud mod 
aktionærlån .

Der vil herefter altid blive pålagt revision i de tilfælde, hvor forholdene omkring det ulovlige lån betyder, at 
overtrædelsen samtidig anmeldes til politiet i henhold til f .eks . selskabslovens § 367 .

Erhvervsstyrelsen vil imidlertid også ud fra en konkret vurdering kunne pålægge en virksomhed revision, 
selvom forholdet ikke er anmeldt til politiet . Det kan f .eks . være i situationer, hvor selskabet har forsøgt at 
skjule de ulovlige forhold, eller at lånet har været opretholdt over en længere årrække . Det kan endvidere 
være ud fra en vurdering af den potentielle risiko for tab, som selskabet påfører f .eks . medarbejdere, kre-
ditorer og det offentlige . I denne vurdering vil f .eks . indgå lånets størrelse sammenholdt med virksomhe-
dens egenkapital og økonomiske forhold, selskabets resultater og udvikling, f .eks . om virksomheden gen-
nem en længere årrække har kørt med underskud .

Muligheden for at pålægge revision allerede i indeværende år vil imidlertid alene have betydning i de situ-
ationer, hvor årsrapporten bliver returneret, og styrelsen anmoder om en berigtiget årsrapport .
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Virksomheder, der pålægges revision, kan som udgangspunkt vælge at lade revisionen udføre efter den 
særlige erklæringsstandard, jf . forslaget til § 135, stk . 1, 2 . pkt . Efter 3 . pkt . kan Erhvervsstyrelsen imid-
lertid beslutte, at en virksomhed ikke kan vælge erklæringsstandarden . Denne beslutning vil bero på en 
konkret vurdering af, om f .eks . virksomhedens ejer har forsøgt at skjule lånet ved at lade det indgå i regn-
skabsposten »Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser« i stedet for den korrekte regnskabspost »Til-
godehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse« . I sådanne situationer kan et krav om en revision 
efter revisionsstandarderne være nødvendig for at sikre, at der ikke igen ydes ulovlige lån .

4 . pkt . viderefører gældende ret, hvorefter Erhvervsstyrelsen i grovere tilfælde kan forlænge perioden 
med revision med et år . Der vil bl .a . være tale om særligt grove tilfælde, hvis der er tale om forsætlige over-
trædelser af lovgivningen med henblik på at opnå egen vinding på bekostning af andre . Til forskel fra uagt-
somme overtrædelser kan der her sættes spørgsmålstegn ved virksomhedens ønske og vilje til også frem-
adrettet at ville overholde lovgivningen . Regnskabslovgivningen skal forstås bredt og dækker også over 
overtrædelser af bogføringslovgivningen . Overtrædelse af bogføringslovgivningen vil således ofte inde-
bære, at der kan rejses væsentlig tvivl om væsentlige dele af regnskabet, ligesom sådanne overtrædelser 
ofte dækker over skatte- og afgiftsunddragelser .

Bestemmelsen er sammen med stk . 6 en suspension i virksomhedernes adgang til at fravælge revision . Der 
foreslås ikke en tilsvarende fremrykning af revisionskravet i stk . 6, idet virksomhederne som oftest vil have 
indsendt årsrapporten for det/de efterfølgende regnskabsår, før en virksomhed eller dens eneejer efter 
stk . 6 har accepteret et bødeforlæg eller som led i en straffesag er blevet dømt for overtrædelse af sel-
skabslovgivningen, regnskabslovgivningen eller skatte- og afgiftslovgivningen .

En virksomhed, der bliver pålagt revision, vil kunne lade revisionen udføre efter den foreslåede erklærings-
standard for små virksomheder .

Ændret ved lov nr . 1284 af 9 . december 2014
I § 135, stk . 2, indsættes som 2 . pkt .:

»Tilsvarende gælder medarbejderinvesteringsselskaber, jf . § 3, stk . 1, nr . 6 .«

Lovbemærkninger
I henhold til årsregnskabslovens § 135, stk . 1 skal en virksomhed, der har pligt til at udarbejde årsrapport 
efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, lade sit årsregnskab og et eventuelt koncernregnskab revi-
dere af en eller flere revisorer. Videre fremgår, at en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, 
kan vælge at lade revisionen efter 1 . pkt . udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virk-
somheder, samt at en virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan undlade at lade årsregnska-
bet revidere under visse nærmere betingelser . Efter stk . 2, gælder bestemmelsen i stk . 1, 2 . pkt ., og und-
tagelsen i stk . 1, 3 . pkt ., ikke for erhvervsdrivende fonde .

Med den foreslåede bestemmelse vil dette også gælde medarbejderinvesteringsselskaber, som således 
ikke kan anvende Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, og ej heller undlade at 
lade årsregnskabet revidere . Baggrunden herfor hænger sammen med medarbejderinvesteringsselska-
bers særlige ejer- og kapitalforhold . Medarbejderinvesteringsselskaber forvalter medarbejdernes investe-
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ringer i form af indskudte lønmidler, som er bundet i en længere årrække, uden at medarbejderen har 
mulighed for at realisere investeringen, som i f .eks . et aktieeller anpartsselskaber . Som led heri er det vur-
deret hensigtsmæssigt, at medarbejderne og tilsynsmyndigheden har mulighed for at vurdere medarbej-
derinvesteringsselskabets finansielle situation på baggrund af reviderede regnskaber.

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 135, stk . 4, indsættes efter »§ 7, stk . 3«: »og 4« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 135, stk . 4, således at henvisningen også omfatter den foreslåede § 7, stk . 4, 
er en konsekvens af forslaget om at indsætte et nyt stk . 4 i § 7 . Der henvises til bemærkningerne hertil .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 135, stk. 3, 1. pkt., ændres »kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indflydelse 
på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og de 
virksomheder, den besidder kapitalandele i« til: »kapitalinteresser i andre virksomheder, og som udøver 
betydelig indflydelse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige og finansielle ledelse, hvis virk-
somheden og de virksomheder, den besidder kapitalinteresser i« .

Lovbemærkninger
§ 135, stk . 3, 1 . pkt ., fastlægger, hvornår holdingvirksomheder kan fravælge revision eller lade revisionen 
udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder . Efter bestemmelsen gælder 
adgangen til at fravælge revision eller lade revisionen udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard 
ikke for virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indfly-
delse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse, hvis virksomheden og 
de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse på, i 2 på hinanden følgende 
regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen overskrider to af størrelserne i henholdsvis lovens § 7, 
stk. 2, nr. 1, og § 135, stk. 1, nr. 1-3. Ifølge § 135, stk. 3, 2. pkt., finder beregningsreglerne i § 110 tilsva-
rende anvendelse på beregningen efter 1 . pkt .

Begrebet »betydelig indflydelse på en eller flere virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse« 
blev implementeret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006 . § 135, stk . 3, blev indsat for at fastholde revisions-
pligten for såkaldte holdingvirksomheder, uanset deres størrelse . Begrebet skulle efter hensigten svare til 
den definition, som anvendes ved definitionen af associerede virksomheder, der er defineret i lovens bilag 
1, B, nr . 5 . Ved en fejl blev der i bestemmelsen indsat et »eller« i stedet for et »og« .

Definitionen af associerede virksomheder foreslås ændret ved lovforslagets § 1, nr. 76 og 77. Med henblik 
på at bringe ordlyden af § 135, stk. 3, 1. pkt., i overensstemmelse med definitionen af associerede virk-
somheder i lovens bilag 1, B, nr . 5, som ændret ved § 1, nr . 76 og 77, i lovforslaget, foreslås det, at det i 
§ 135, stk. 3, 1. pkt., præciseres, at der er tale om indflydelse på både virksomheders driftsmæssige og 
finansielle ledelse. Som en konsekvens af den foreslåede ændring af definitionen af associerede virksom-
heder, jf . lovforslagets § 1, nr . 76 og 77, foreslås det endvidere, at ordlyden ændres således, at der er tale 
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om virksomheder, der besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, og ikke som hidtil alene kapitalan-
dele .
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Gældende bestemmelse
§ 135 a . Kun revisorer, som er godkendt hertil i henhold til revisorloven kan revidere årsregnskaber og 
koncernregnskaber, som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk . 1, 1 . pkt ., og afgive en udtalelse om 
ledelsesberetningen m .v . jf . § 135, stk . 5, 3 . og 4 . pkt . Bestemmelsen i 1 . pkt . finder tilsvarende anvendel-
se, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt efter § 135, stk . 3, 2 . pkt ., vælger at lade sit års-
regnskab revidere, eller vælger at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en er-
klæring til årsrapporten .

Stk. 2. Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal 
mindst én revisor være statsautoriseret revisor .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
§ 135 a . Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsrapporter, som er omfattet af 
revisionspligten i § 135, stk . 1, 1 . pkt ., jf . dog lov om statsautoriserede og registrerede revisorer § 4, stk . 2 . 
Bestemmelsen i 1 . pkt . finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt 
efter § 135, stk . 1, 2 . pkt ., vælger at lade sin årsrapport revidere, eller vælger at lade en revisor udføre 
andet arbejde, som medfører afgivelse af en erklæring til årsrapporten .

Stk. 2 . For virksomheder, der skal udarbejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse D, skal 
mindst én revisor være statsautoriseret revisor og drive eller være ansat i en statsautoriseret revisions-
virksomhed .«

Lovbemærkninger
Se lovbemærkningerne til § 135 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 135 a, stk . 1, affattes således:

»Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber og koncernregnskaber, 
som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk . 1, 1 . pkt ., og afgive en udtalelse om ledelsesberetningen, 
jf. § 135, stk. 5, 2. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis en virksomhed, som er 
fritaget for revisionspligt efter § 135, stk . 1, 2 . pkt ., vælger at lade sit årsregnskab revidere, eller vælger 
at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgivelse af en erklæring til årsrapporten .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 135 a, stk . 1, er en konsekvens af de foreslåede ændringer af § 135, stk . 1 
og 5 .

Ændret ved lov nr . 1403 af 27 . december 2008
I § 135 a, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »ledelsesberetningen, jf . § 135, stk . 5, 2 . pkt .« til: »ledelsesberetningen 
m .v ., jf . § 135, stk . 5, 3 . og 4 . pkt .«
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 135 a, stk . 1, 1 . pkt ., er en konsekvens af de foreslåede ændringer af § 135, 
stk . 5

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
I § 135 a, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »§ 135, stk . 1, 2 . pkt .« til: »§ 135, stk . 1, 3 . pkt .« .

Lovbemærkninger
Der er alene tale om en konsekvensændring som følge af indsættelsen af et nyt punktum i § 135, stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 135 a, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer« til: »Kun revisorer, 
som er godkendt hertil i henhold til revisorloven« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af § 135 a, stk . 1, 1 . pkt ., præciserer, at de revisorer, der efter årsregnskabslo-
vens § 135 a kan revidere årsog koncernregnskaber eller afgive andre erklæringer i relation til årsrappor-
ten, omfatter alle revisorer, der er godkendt hertil efter revisorloven .

Det betyder, at den lovpligtige revision, jf . stk . 1, 1 . pkt ., kan udføres af såvel statsautoriserede og registre-
rede revisorer som udenlandske revisorer, der er godkendt efter revisorlovens 10, stk . 3 . Derimod vil revi-
sorer, der i medfør af revisorlovens § 11 har adgang til midlertidigt og lejlighedsvist at afgive erklæringer, 
ikke kunne revidere årsog koncernregnskaber, da revisorlovens § 11 netop indeholder forbud mod, at 
sådanne revisorer kan afgive erklæringer, der vedrører lovpligtig revision af årsog koncernregnskaber .

Andre erklæringer end revisionspåtegninger, som er afgivet i forbindelse med den lovpligtige revision, jf . 
stk . 1, 2 . pkt ., kan afgives af både statsautoriserede og registrerede revisorer, udenlandske revisorer, der 
er godkendt efter revisorlovens 10, stk . 3, samt revisorer, der i medfør af revisorlovens § 11 har adgang 
til midlertidigt og lejlighedsvist at afgive erklæringer . Det gælder således også revisionspåtegninger afgi-
vet i forbindelse med en frivillig revision af et årsregnskab, der ikke er omfattet af revisionspligt .

De hidtil gældende bemærkninger til § 135 a, jf . specielle bemærkninger til § 135 a: Folketingstidende 
2005-06, A, L 50 som fremsat, side 1749-1752, vil fortsat være gældende med ovenstående præcisering .

Ændret ved lov nr . 649 af 19 . maj 2020
I § 135, stk . 7, 1 . pkt ., ændres »undersøgelse« til: »kontrol«, og »§ 159« til: »§ 159 b, stk . 1,« .

Lovbemærkninger
Efter det gældende § 135, stk . 7, 1 . pkt . kan Erhvervsstyrelsen beslutte, at en virksomhed ikke kan fra-
vælge revision i indeværende og de 2 følgende regnskabsår, hvis styrelsen ved en undersøgelse af årsrap-
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porten i henhold til § 159 konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til sel skabs lovgivningen eller 
regnskabslovgivningen .

Det foreslås i 1 . pkt ., at hvis Erhvervsstyrelsen ved en kontrol af årsrapporten i henhold til § 159 b, stk . 1 
konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen, 
kan styrelsen beslutte, at virksomheden ikke kan fravælge revision i indeværende og de 2 følgende regn-
skabsår .

Det foreslåede indebærer ikke en ændring af det hidtil gældende, idet der dog foreslås en sproglig ændring, 
så »undersøgelse« ændres til »kontrol«, jf . herved lovforslagets § 1, nr . 8, ligesom henvisningen til § 159 
ændres til henvisning til den foreslåede kontrolbestemmelse i § 159 b, stk . 1, jf . lovforslagets § 1, nr . 13 .
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Afsnit IX 
Regnskabsreguleringen i Danmark

Kapitel 18 
Organisation til udstedelse af regnskabsstandarder m .v .

Gældende bestemmelse
§ 136 . Det påhviler Erhvervsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nødvendigt om-
fang skal udfylde og supplere denne lov . Standarderne kan inden for rammerne af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der er 
omfattet af fravigelsespligten efter § 11, stk . 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk og 
hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne . Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksomhe-
der der kan eller skal følge standarderne .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, at disse 
helt eller delvis varetager de opgaver, der følger af stk . 1 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte de nærmere 
bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige myndigheders adgang til at 
udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres . Erhvervsstyrelsen kan pålægge en orga-
nisation, der er indgået aftale med, jf . 1 . pkt ., at udarbejde særlige standarder på områder, hvor der viser 
sig et reguleringsbehov .

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre sig om gene-
relle regnskabsforhold, og som kan bistå styrelsen med de i stk . 1 nævnte opgaver . Sekretariatsfunktionen 
varetages af Erhvervsstyrelsen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 136 . Det påhviler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nød-
vendigt omfang skal udfylde og supplere denne lov . Standarderne kan inden for rammerne af Rådets direk-
tiver 78/660/EØF og 83/349/EØF med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der 
er omfattet af fravigelsespligten efter § 11, stk . 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk 
og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne . Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksom-
heder der kan eller skal følge standarderne .

Stk. 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan med henblik på at opfylde international aftale, EØF-retsfor-
skrifter eller EU-retsforskrifter fastsætte regler om, at bestemte grupper af virksomheder kan eller skal 
følge internationale regnskabsstandarder . Styrelsen hører den i § 137, stk . 1, omhandlede organisation, 
der skal udtale sig om en international regnskabsstandards egnethed på danske forhold, herunder hvilke 
tilpasninger der måtte være nødvendige, for at standarden tillige skal kunne gøres anvendelig på virksom-
heder, der ikke er omfattet af regnskabsklasse D .

Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge en organisation, der er indgået aftale med, jf . 
§ 137, stk . 1, at udarbejde særlige standarder på områder, hvor der viser sig et reguleringsbehov .

Lovbemærkninger
Reguleringen af årsregnskaber har hidtil været baseret på årsregnskabsloven med dennes bekendtgørelse 
(lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 1996 og bekendtgørelse nr . 788 af 29 . august 1996) samt bekendt-
gørelse nr . 518 af 25 . juni 1999 om bogføringspligtiges årsregnskaber . For de børsnoterede selskabers 
vedkommende har denne regulering været suppleret med enkelte regler i værdipapirhandelsloven, betin-
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gelsesbekendtgørelsen og Københavns Fondsbørs’ oplysningsforpligtelser . Af oplysningsforpligtelserne 
fremgår, at de børsnoterede selskaber som betingelse for notering på Københavns Fondsbørs skal aflægge 
årsregnskaber i overensstemmelse med danske regnskabsvejledninger udgivet af Foreningen af Stats-
autoriserede Revisorer .

De senere år er udviklingen inden for regnskabsvæsen gået meget hurtigt . Samtidig med et meget større 
fokus på den internationale udvikling er området blevet betydeligt mere kompleks og teknisk . Den interna-
tionale udvikling vil gå endnu hurtigere efter, at den internationale organisation af børstilsyn (IOSCO) har 
anbefalet sine medlemmer at acceptere de internationale regnskabsstandarder . Det vil formentlig med-
føre, at verdens fondsbørser med tiden bliver enige om fælles regnskabregler for virksomheder, der er 
noterede på børserne . Dette vil være en klar lettelse for de virksomheder, der ønsker at supplere en nati-
onal børsnotering med en international . De fælles regnskabsregler vil med stor sandsynlighed bygge på 
regnskabsstandarder udgivet af International Accounting Standards Committee (IASC) . Denne konse-
kvens har Europa-Kommissionen taget ved sin i juni 2000 offentliggjorte nye strategi: „Vejen frem“, hvor-
efter det er hensigten, at IAS fra 2005 skal følges af alle EU’s børsnoterede virksomheder, i hvert fald for 
koncernregnskaber .

Denne udvikling for børsnoterede selskaber forventes at smitte kraftigt af på andre virksomheder, som 
ønsker at handle og modtage finansiering internationalt. Det er derfor et spørgsmål, om en ren lovregule-
ring af regnskabsområdet på længere sigt vil være egnet til at favne denne udvikling .

Fordelen ved lovgivning er, at den har en generel accept i befolkningen som følge af den demokratiske pro-
ces, som ligger til grund for loven . Ulempen er, at loven ikke egner sig til meget tekniske forhold, der 
ændrer sig meget hurtigt . Fordelen ved privatsektorregulering — standarder og vejledninger udgivet i pri-
vat regi — er, at de typisk udarbejdes af teknikere, og derved kan regulere tekniske forhold mere hensigts-
mæssigt . Standarder kan også typisk lettere tilpasses, når udviklingen går hurtigt .

De internationale regnskabsstandarder illustrerer endvidere tydeligt, at de nødvendige tekniske detalje-
regler har et omfang, der langt overstiger det, der er praktisk muligt i lovgivningen . Standarderne fylder 
for tiden langt over 1200 sider, hvilket skal ses i forhold til omfanget af denne lov . Dette er også udtryk for 
stor kompleksitet i detaljereglerne, der kræver stærk og praktisk ekspertise af teknikere, der arbejder med 
problemerne i praksis . Endvidere er det et spørgsmål, hvor stor samfundsmæssig interesse de enkelte tek-
niske detaljeregler har .

Det vil næppe være hensigtsmæssigt at indrette sig på, at lovgivningen skal være i spidsen med hensyn til 
udviklingen, f .eks . af nye regnskabsmodeller eller ved reformer af bestående modeller . Man risikerer her 
at kvæle nye initiativer ved at lægge for snævre og stærke bånd på udviklingsaktiviteten, der oftest føres 
an af initiativrige og stærkt motiverede enkeltpersoner og organisationer . Lovgivning kan derimod med sin 
større accept i samfundet bedre samle op på de tekniske landvindinger, når de har fået lov til at udvikle sig 
for på den måde at støtte de progressive kræfter ved at trække „den tunge ende“ med .

Kan der skabes en kombination af en offentlig og en privat regulering, der både har en generel accept i 
befolkningen, og som samtidig kan favne den forventede udvikling, vil meget være vundet .

Mange af de andre EU-lande har etableret privatsektorregulering til udfyldning af mere generelle lovreg-
ler. F.eks. findes i England Accounting Standards Board, i Sverige Föreningen för utvecklande av god redo-
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visningssed, i Tyskland Deutches Rechnungslegungs Standards Committee og i Frankrig Conceil National 
de la Comptabilite .

Meget taler altså for ikke at lave lovgivning for de meget tekniske regler . Lovgivningen skal derimod give 
standardudstedelsen et ordentligt afsæt ved at skabe rammeregler, der kan udfyldes ved standarder . Lov-
giver kan herved styre området ved at sørge for, at rammelovgivningen suppleres med hensigtsmæssige 
detailregler, udarbejdet af fagfolk . Her kan nævnes forslagets regler om valutaomregning, investerings-
virksomheder, udskudt skat, forsknings- og udviklingsaktiviteter, nærtstående parter og indregning af lea-
singaktiver . På disse områder indeholder forslaget kun ganske få men basale regler, som skal danne ramme 
for en uddybende regulering ved standarder .

Standarderne skal kunne rette sig mod alle virksomheder eller mod bestemte grupper inden for rammerne 
af lovforslaget, eventuelt kun bestemte brancher eller virksomhedsformer . Standarderne skal ikke nød-
vendigvis altid rette sig alene mod D-virksomheder eller blot de børsnoterede virksomheder, der forment-
lig under alle omstændigheder fremover skal rette sig efter de internationale standarder, jf . nedenfor 
under bemærkningerne til stk . 2 . Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksomheder, der kan eller 
skal følge standarderne .

Det synes mest praktisk at gøre dette ved at lade Erhvervs- og Selskabsstyrelsen — i samarbejde med en 
ekstern organisation — få ansvaret for at lave standarder til udfyldning af lovgivningen og til at sætte initi-
ativer i værk, hvor der skal skabes nye modeller m .v . Se forslagets § 137 om muligheden for at indgå aftale 
med en sådan organisation .

Stk . 2 giver endvidere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at kræve, at bestemte grupper af virk-
somheder skal følge internationale standarder . Formålet med dette forslag er at kunne pålægge f .eks . 
børsnoterede selskaber og andre større selskaber at følge IAS-standarderne, hvis dette besluttes af EU . 
Europa-kommissionen har meddelt sin hensigt om at fremsætte et sådant forslag, der skal øge effektivite-
ten på de europæiske kapitalmarkeder . Forinden styrelsen kan pålægge virksomhederne denne pligt, skal 
forslag dog forelægges for den eventuelle organisation, som er etableret efter § 137 .

Lovgiver afgiver ingen kompetence ved at lade en organisation udstede standarder og kan til enhver tid 
beslutte at lovregulere ethvert tænkeligt regnskabsområde . Så meget desto mere kan lovgiver beslutte, at 
et bestemt område skal reguleres ved standarder. I lyset heraf findes det praktisk i stk. 3 at foreskrive en 
pligt for organisationen til at udarbejde bestemte regnskabsstandarder, hvor styrelsen skønner, at der er 
et reguleringsbehov . Det forudsætter naturligt, at et krav om yderligere indsats kan nødvendiggøre, at 
merarbejdet finansieres af staten. Se om etableringen m.v. af organisationen i forslagets § 137 og bemærk-
ningerne hertil .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 136 affattes således:

»§ 136 . Det påhviler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, at der udarbejdes standarder, der i nød-
vendigt omfang skal udfylde og supplere denne lov . Standarderne kan inden for rammerne af Rådets direk-
tiver 78/660/EØF og 83/349/EØF med senere ændringer fastsætte de undtagelser fra bestemmelser, der 
er omfattet af fravigelsespligten efter § 11, stk . 3, og hvor fravigelsen anses for nødvendig for en praktisk 
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og hensigtsmæssig anvendelse af bestemmelserne . Standarderne skal angive, hvilke grupper af virksom-
heder der kan eller skal følge standarderne .

Stk. 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer 
om, at disse helt eller delvist varetager de opgaver, der følger af stk . 1 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan 
fastsætte de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige myn-
digheders adgang til at udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres . Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen kan pålægge en organisation, der er indgået aftale med, jf . 1 . pkt ., at udarbejde særlige 
standarder på områder, hvor der viser sig et reguleringsbehov .

Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre 
sig om generelle regnskabsforhold, og som kan bistå styrelsen med de i stk . 1 nævnte opgaver . Sekretari-
atsfunktionen varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at de gældende bestemmelser i §§ 136 og 137 med enkelte ændringer sammenskrives i 
§ 136, og at der i en ny affattelse af § 137 indsættes bestemmelser, der tilpasser årsregnskabsloven til 
samt udnytter valgmulighederne i IAS-forordningen (forslagets § 1, nr . 46) .

Efter de gældende bestemmelser i §§ 136 og 137 påhviler det Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at sørge for, 
at der udarbejdes standarder, som i nødvendigt omfang skal udfylde og supplere årsregnskabsloven . Stan-
darderne skal angive, hvilke grupper af virksomheder der kan eller skal følge standarderne . Styrelsen kan 
indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, at disse helt eller delvist varetager de 
pågældende opgaver . Disse hjemler har hidtil ikke været udnyttet, men ønskes bibeholdt i den nye § 136 
for det tilfælde, at der opstår behov for at udnytte hjemlen, f .eks . i forbindelse med udstedelse af regn-
skabsstandarder på områder, som ikke er dækket af de internationale regnskabsstandarder . Den gæl-
dende bestemmelse i § 136, stk . 2, er udgået i den nye § 136, da bestemmelsen ikke længere er aktuel 
som følge af den foreslåede nye § 137, der tilpasser årsregnskabsloven til samt udnytter valgmulighe-
derne i IAS-forordningen .

Bestemmelsen i den gældende § 137, stk . 2, vedrørende regnskabsrådet videreføres i den nye § 136, 
stk . 3, med den ændring, at det ikke længere skal være et krav, at formandsskabet varetages af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen . Endvidere er det tilføjet i bestemmelsen, at regnskabsrådet kan bistå Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen med løsning af de opgaver, som påhviler styrelsen i henhold til stk . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 136, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »Rådets direktiver 78/660/EØF og 83/349/EØF« til: »Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2013/34/EU« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at direktivhenvisningerne i § 136, stk . 1, ændres til det nye regnskabsdirektiv, Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26 . juni 2013, om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og 
tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF, som fremover er gæl-
dende på området .

Gældende bestemmelse
§ 137 . Virksomheder, som ikke er forpligtet til at anvende de internationale regnskabsstandarder, jf . Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, kan frivilligt 
vælge at udarbejde årsregnskab eller koncernregnskab efter de nævnte standarder, jf . dog stk . 2 .

Stk. 2. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
og som alene udarbejder årsregnskab, har dog pligt til at anvende de i stk . 1 nævnte standarder i årsregn-
skabet .

Stk. 3. Virksomheder, som efter stk . 1 eller 2 følger de i stk . 1 nævnte standarder, skal følge samtlige 
godkendte standarder . Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal 
disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser .

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af den 
i stk . 1 nævnte forordning .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 137 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, 
at disse helt eller delvis varetager de opgaver, der følger af § 136, stk . 1 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
kan fastsætte de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige 
myndigheders adgang til at udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres .

Stk. 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre 
sig om generelle regnskabsforhold . Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen .

Lovbemærkninger
Efter forslagets § 137, stk . 1, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indgå aftale med en uafhængig ekstern 
organisation, som kan påtage sig at udvikle fremtidige danske regnskabsstandarder . Organisationen skal 
have en sådan sammensætning og ekspertise til rådighed, at den vil blive respekteret i det faglige miljø og 
også i det politiske system . Her må man også holde sig for øje, at man fra lovgivers side til enhver tid kan 
lovgive på områder, som man ikke finder er tilstrækkeligt (godt) reguleret.

I IASC-regi findes en komite (Standing Interpretations Committee, SIC), som forestår fortolkning af regn-
skabsstandarder. Dette findes f.eks. også i USA og i England. Der vil ikke være noget til hinder for, at en 
standardudstedende organisation i Danmark samtidig opretter sådanne paneler eller organer, som kan 
fortolke udstedte standarder . Fortolkning af årsregnskabslovgivningen vil imidlertid stadigvæk henhøre 
under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udsteder for tiden regnskabsvejledninger, som er frivillige for 
alle andre end de børsnoterede virksomheder . Regnskabsvejledningerne forelægges Regnskabspanelet, 
der er ligeligt sammensat af organisationer af regnskabsudarbejdere og -brugere af børsnoterede virk-
somheders årsregnskaber .

Det fremgår af Københavns Fondsbørs’ oplysningsforpligtelser, at de børsnoterede selskaber som betin-
gelse for notering på Københavns Fondsbørs skal aflægge årsregnskaber i overensstemmelse med danske 
regnskabsvejledninger udgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer . Fondsbørsen godkender de 
enkelte regnskabsvejledninger, før de kan blive bindende .
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Gældende bestemmelse
§ 137 . Virksomheder, som ikke er forpligtet til at anvende de internationale regnskabsstandarder, jf . Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, kan frivilligt 
vælge at udarbejde årsregnskab eller koncernregnskab efter de nævnte standarder, jf . dog stk . 2 .

Stk. 2. Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
og som alene udarbejder årsregnskab, har dog pligt til at anvende de i stk . 1 nævnte standarder i årsregn-
skabet .

Stk. 3. Virksomheder, som efter stk . 1 eller 2 følger de i stk . 1 nævnte standarder, skal følge samtlige 
godkendte standarder . Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal 
disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser .

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af den 
i stk . 1 nævnte forordning .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 137 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indgå aftale med en eller flere uafhængige organisationer om, 
at disse helt eller delvis varetager de opgaver, der følger af § 136, stk . 1 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
kan fastsætte de nærmere bestemmelser for arbejdets udførelse og organisering, herunder om offentlige 
myndigheders adgang til at udtale sig om eller godkende standarder, inden de gennemføres .

Stk. 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nedsætte et regnskabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre 
sig om generelle regnskabsforhold . Formandskab og sekretariatsfunktion varetages af Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen .

Lovbemærkninger
Efter forslagets § 137, stk . 1, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indgå aftale med en uafhængig ekstern 
organisation, som kan påtage sig at udvikle fremtidige danske regnskabsstandarder . Organisationen skal 
have en sådan sammensætning og ekspertise til rådighed, at den vil blive respekteret i det faglige miljø og 
også i det politiske system . Her må man også holde sig for øje, at man fra lovgivers side til enhver tid kan 
lovgive på områder, som man ikke finder er tilstrækkeligt (godt) reguleret.

I IASC-regi findes en komite (Standing Interpretations Committee, SIC), som forestår fortolkning af regn-
skabsstandarder. Dette findes f.eks. også i USA og i England. Der vil ikke være noget til hinder for, at en 
standardudstedende organisation i Danmark samtidig opretter sådanne paneler eller organer, som kan 
fortolke udstedte standarder . Fortolkning af årsregnskabslovgivningen vil imidlertid stadigvæk henhøre 
under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udsteder for tiden regnskabsvejledninger, som er frivillige for 
alle andre end de børsnoterede virksomheder . Regnskabsvejledningerne forelægges Regnskabspanelet, 
der er ligeligt sammensat af organisationer af regnskabsudarbejdere og -brugere af børsnoterede virk-
somheders årsregnskaber .

Det fremgår af Københavns Fondsbørs’ oplysningsforpligtelser, at de børsnoterede selskaber som betin-
gelse for notering på Københavns Fondsbørs skal aflægge årsregnskaber i overensstemmelse med danske 
regnskabsvejledninger udgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer . Fondsbørsen godkender de 
enkelte regnskabsvejledninger, før de kan blive bindende .
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For at tilgodese lovgivers accept og sikre en ansvarlig praksis og proces skal organisationen være sammen-
sat af alle relevante parter uden dominans af nogen organisation eller aktørgruppe og med et tilsyn, der 
sikrer processen og overensstemmelse med lovgivningen. Et sådant tilsyn, der også findes i tilsvarende 
udenlandske organisationer, foreslås varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Tilsynet skal påse, at 
processen for standardudstedelse gennemføres på demokratisk og forsvarlig vis og med skyldig hensyn-
tagen til alle relevante parter .

Mens Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Regnskabspanelet har udført et meget fint arbejde 
med de nuværende regnskabsvejledninger, må det på den anden side slås fast, at der er behov for en helt 
uafhængig organisation med en uafhængig økonomi, som er sammensat af alle de berørte parter, som skal 
følge politisk godkendte afstemningsregler ved vedtagelsen af nye standarder . Foreningen af Statsautori-
serede Revisorers vejledninger bygger på frivillighed mellem regnskabsudarbejdere og -brugere . Den fore-
slåede organisation skal basere sin kompetence på lovgivningen .

Med hensyn til de økonomiske konsekvenser henvises der til de almindelige bemærkninger .

Stk . 2 viderefører den eksisterende mulighed for, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nedsætte et Regn-
skabsråd, hvormed styrelsen kan rådføre sig vedrørende generelle regnskabsforhold .

Regnskabsrådet har været meget aktivt de senere år . De har udarbejdet oplæg til ændringen af årsregn-
skabsloven i 1996, oplæg til en ny bogføringslov i 1998 og oplæg til ny årsregnskabslov i 1999 . Endvidere 
har rådet rådgivet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i arbejdet med lovforslaget . For tiden består rådet af 
repræsentanter fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen Registrerede Revisorer FRR, 
Advokatrådet, Handelshøjskolen i København, Finansrådet, Realkreditrådet, Forsikring og Pension, Dansk 
Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, Danmarks Rederiforening, Håndværksrådet, Entreprenørforenin-
gen, Dansk Handel & Service, Det Danske Handelskammer, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Landsor-
ganisationen i Danmark, Foreningen af Firmapensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmod-
tagernes Dyrtidsfond, Den Danske Finansanalytikerforening, Danske Andelsselskaber, Erhvervsministeri-
ets Departement og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 137 affattes således:

§ 137 . Børsnoterede virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D, jf . § 7, stk . 1, nr . 4, skal anven-
de de internationale regnskabsstandarder, som er nævnt i artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers 
koncernregnskaber i Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, tilsvaren-
de på de dele af årsrapporten, herunder deres årsregnskab, der ikke er reguleret af den nævnte bestem-
melse i forordningen . Bestemmelsen i 1 . pkt . finder anvendelse, selv om virksomheden ikke aflægger kon-
cernregnskab . Virksomheder, som alene har deres gældsinstrumenter optaget til notering, kan vente med 
at opfylde kravene i den nævnte artikel 4 vedrørende børsnoterede selskabers koncernregnskaber til regn-
skabsår, der starter den 1 . januar 2007 eller senere .

Stk. 2 . Andre virksomheder, som i henhold til § 3 aflægger årsrapport efter reglerne i denne lov, kan 
vælge at udarbejde årsrapport efter de i stk . 1 nævnte standarder .

Stk. 3 . Virksomheder, som efter stk . 1 eller 2 følger de i stk . 1 nævnte standarder, skal følge samtlige 
godkendte standarder i hele årsrapporten, herunder såvel i deres årsregnskab som i deres eventuelle kon-
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cernregnskab . Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal disse virk-
somheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i 
landet af den i stk . 1 nævnte forordning .

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye affattelse af § 137 tilpasser årsregnskabsloven til samt udnytter valgmulighederne i 
IAS-forordningen, forordning 1606/2002/EF af 19 . juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabs-
standarder . IAS-forordningen trådte i kraft den 14 . september 2002 og har virkning for regnskabsår, som 
starter den 1 . januar 2005 eller senere .

Efter IAS-forordningens artikel 4 skal virksomheder, der er børsnoteret i et EU- eller EØS-land anvende de 
internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af Kommissionen, i deres koncernregnskaber .

Efter Kommissionens fortolkning af begrebet »børsnoteret selskab« er pligten til at aflægge koncernregn-
skab i henhold til artikel 4 i IAS-forordningen ikke begrænset til børsnoterede aktieselskaber, men omfat-
ter også andre former for virksomheder som andelsselskaber og erhvervsdrivende foreninger, hvis kapi-
talandele og gældsinstrumenter er noteret på en børs eller et andet reguleret marked i en medlemsstat 
som defineret i artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i for-
bindelse med værdipapirer — i Danmark en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads . Kommissionens 
fortolkning af begrebet »børsnoteret selskab« er således bredere end den i årsregnskabsloven eksiste-
rende definition af dette begreb. For klarhedens skyld anvendes derfor begrebet »børsnoterede virksom-
heder« i dette lovforslag som betegnelse for disse virksomheder .

De af Kommissionen godkendte standarder offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende som en for-
ordning, der er vedtaget af Kommissionen . Vedrørende proceduren i forbindelse med Kommissionens god-
kendelse af standarderne kan der henvises til afsnit 2 .1 .1 . i de almindelige bemærkninger .

Artikel 5 i IAS-forordningen giver desuden medlemsstaterne mulighed for at tillade eller kræve, at de børs-
noterede virksomheder også anvender de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, i deres årsregn-
skab, samt at andre virksomheder end børsnoterede virksomheder får pligt til eller mulighed for at anvende 
disse standarder i deres koncernog/eller årsregnskab .

Forordninger gælder umiddelbart i medlemsstaterne og må som udgangspunkt ikke gennemføres i natio-
nal ret . IAS-forordningens artikel 4 må derfor ikke inkorporeres i årsregnskabsloven, da denne bestem-
melse er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat . Ønsker en medlemsstat 
at udnytte en eller flere af valgmulighederne i IAS-forordningens artikel 5, skal disse derimod gennemfø-
res i national ret .

I den nye affattelse af § 137 foreslås det, at valgmulighederne i IAS-forordningens artikel 5 udnyttes såle-
des, at børsnoterede virksomheder også får pligt til at anvende internationale regnskabsstandarder i deres 
årsregnskab, og at alle andre virksomheder, som aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, får mulig-
hed for frivilligt at anvende de internationale regnskabsstandarder i deres årsrapport .
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Det foreslås således i § 137, stk . 1, 1 . pkt ., at børsnoterede virksomheder får pligt til at anvende de inter-
nationale regnskabsstandarder, som er nævnt i IAS-forordningens artikel 4 vedrørende koncernregnska-
ber, tilsvarende på de øvrige dele af årsrapporten, herunder deres årsregnskab . Det foreslås, at alle børs-
noterede virksomheder får pligt til at anvende disse standarder i deres årsregnskab m .v ., også selvom virk-
somheden ikke aflægger koncernregnskab og derfor ikke er direkte omfattet af artikel 4. Baggrunden for 
forslaget er at fremme overskueligheden for regnskabsbrugerne, dels ved kravet om, at årsregnskaber 
skal udarbejdes efter samme regulering som koncernregnskaber, dels ved at virksomheder, som ikke udar-
bejder koncernregnskab, ligestilles med virksomheder, der udarbejder koncernregnskab .

I Danmark er der tradition for, at såvel årsregnskabet som koncernregnskabet udarbejdes efter de samme 
principper . Dette begrundes med hensynet til regnskabsbrugerne, som herved får årsrapporter med en 
konsistent anvendelse af regnskabsprincipper i hele dokumentet . Herved undgås forvirring ved to forskel-
lige sæt af regnskabsprincipper i samme årsrapport .

Langt de fleste børsnoterede virksomheder, som skal udarbejde koncernregnskab efter IAS/IFRS, ville for-
mentlig frivilligt have fulgt IAS/IFRS også i deres årsregnskab . Dette skyldes, at de oplysninger, som skal 
anvendes, alligevel skal indsamles til koncernregnskabet, hvorfor det ofte ikke vil være nogen væsentlig 
byrde også at følge IAS/IFRS i årsregnskabet .

De virksomheder, som vil få en væsentlig ekstra byrde ved forslaget, er de få børsnoterede virksomheder, 
som ikke udarbejder koncernregnskab . Her tæller dog hensynet til regnskabsbrugerne tungere, da det er 
vigtigere, at alle børsnoterede virksomheder udarbejder regnskaber efter samme standarder, end at et 
fåtal af virksomheder undtages fra at anvende IAS/IFRS .

Årsregnskabsloven stiller i dag de samme krav til statslige aktieselskaber som til børsnoterede virksomhe-
der . Det har derfor også været overvejet, om de statslige aktieselskaber ligeledes skulle pålægges at følge 
IAS/IFRS i deres årsrapporter . De krav, der stilles i de internationale regnskabsstandarder, går imidlertid 
væsentligt længere end årsregnskabslovens krav . Dette gælder ikke mindst oplysningskravene .

Bl .a . set i lyset af, at de statslige aktieselskaber varierer betydeligt i størrelse, er det fundet hensigtsmæs-
sigt ikke i loven at foreskrive pligt for disse selskaber til at anvende IAS/IFRS . Hertil kommer, at de stats-
lige aktieselskaber — i modsætning til de børsnoterede virksomheder — i dag ikke er pligtige til at følge de 
regnskabsvejledninger, som er udstedt af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer . Pligten for de børs-
noterede virksomheder til at følge disse vejledninger følger af krav fra Københavns Fondsbørs . Der er såle-
des allerede i dag væsentlige forskelle på regnskabsreguleringen for statslige aktieselskaber og børsnote-
rede virksomheder . Staten kan dog som hovedaktionær altid konkret bestemme, at et statsligt aktiesel-
skab skal følge IAS/IFRS efter den foreslåede bestemmelse i § 137, stk . 2, som omtales nedenfor, ved at 
optage en bestemmelse herom i selskabets vedtægter . Dette betyder samtidig, at offentligheden vil kunne 
konstatere, hvorvidt et statsligt aktieselskab aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven eller standar-
derne, idet vedtægterne er offentligt tilgængelige .

Spørgsmålet om statslige aktieselskabers overgang til IAS/IFRS har været forelagt Finansministeriet og 
Trafikministeriet, der varetager statens ejerskab i hovedparten af de statslige aktieselskaber. Finansmini-
steriet har oplyst, at DONG A/S og Dansk Tipstjeneste A/S vil skulle følge IAS/IFRS. Trafikministeriet har 
oplyst, at Post Danmark A/S vil følge IAS/IFRS, og at det samme forventes at blive tilfældet for Sund og 
Bælt Holding A/S . Den selvstændige offentlige virksomhed DSB, der bl .a . på regnskabsområdet er sidestil-
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let med statslige aktieselskaber, vil ligeledes skulle følge IAS/IFRS . Der er dog i DSB en række særlige for-
hold og forpligtelser fra tiden som statsvirksomhed, der gør, at overgangen til IAS/ IFRS formodentligt ikke 
kan gennemføres samtidig med de ovennævnte selskaber. Finansministeriet og Trafikministeriet har end-
videre meddelt, at det løbende vil blive overvejet, om der er andre statslige aktieselskaber, der bør følge 
IAS/IFRS .

Det skal understreges, at statslige aktieselskaber, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, fort-
sat skal følge kravene i regnskabsklasse D . Der er således ikke tale om, at kravene til statslige aktieselska-
bers årsrapporter mindskes med lovforslaget . Derimod vil der for de ovennævnte statslige selskaber, som 
skal følge IAS/IFRS, være tale om en væsentlig skærpelse .

Forslagets § 137, stk . 2, giver virksomheder, som ikke er omfattet af stk . 1, mulighed for frit at vælge, om 
de vil aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler eller efter IAS/IFRS. Muligheden kommer såle-
des til at gælde samtlige virksomheder omfattet af årsregnskabsloven . Efter forslaget bliver disse virksom-
heder ikke pålagt at anvende IAS/IFRS, fordi der typisk ikke er det samme behov for beskyttelse af inve-
storerne som i børsnoterede virksomheder . Omkostningerne ved at følge samtlige IAS/IFRS er så store, at 
dette alene bør pålægges, når der er betydelig samfundsmæssig interesse i årsrapporterne .

Muligheden for frivilligt at anvende IAS/IFRS er i overensstemmelse med årsregnskabslovens opbygning, 
hvor en virksomhed altid kan vælge at følge højere krav, jf . årsregnskabslovens § 7, stk . 5 . Kravene til de 
børsnoterede virksomheder er altid defineret som de højeste krav (regnskabsklasse D). Muligheden står 
således også åben for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, hvis de skulle finde det hensigtsmæs-
sigt at udarbejde årsrapport efter IAS/IFRS .

Ved at give virksomhederne mulighed for frivilligt at følge IAS/IFRS i henhold til IAS-forordningen, får de 
virksomheder, som skal anvende deres årsrapport internationalt, mulighed for at følge et sæt af regn-
skabsregler, som er internationalt anerkendt og dermed accepteret af investorer, samhandelspartnere 
m .v .

Endvidere får virksomheder, som overvejer børsnotering, mulighed for i god tid forinden at forberede sig 
på børsnoteringen, ved at de på et tidligt tidspunkt kan indrette sig på at følge regnskabskravene til børs-
noterede virksomheder .

Af hensyn til overskueligheden for regnskabsbrugerne foreslås det, at der for virksomheder, som frivilligt 
anvender IAS/IFRS, skal være sammenhæng mellem det valg, de foretager for koncernregnskabet og for 
årsregnskabet . Det foreslås således i § 137, stk . 3, at en virksomhed, der anvender standarderne, skal 
følge standarderne såvel i deres årsregnskab som i deres eventuelle koncernregnskab .

Det følger forudsætningsvis af IAS-forordningen, at virksomheder som skal — eller vælger — at følge stan-
darderne, skal følge samtlige vedtagne standarder fra deres ikrafttræden . Virksomhederne kan således 
ikke vælge at følge en standard delvist eller vælge at følge standarderne på nogle områder og årsregn-
skabslovens bestemmelser på andre . Dette sikrer, at virksomhederne ikke vælger fra forskellige regelsæt 
med henblik på, at regnskabet skal få et bestemt subjektivt udsagn . Endvidere følger det forudsætnings-
vis af IAS-forordningen, at på de områder, som er reguleret af standarder via IAS-forordningen, finder de 
relevante standarder anvendelse . Virksomhederne er derfor på disse områder undtaget fra årsregnskabs-
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loven, idet standarderne træder i stedet for årsregnskabslovens bestemmelser på de pågældende områ-
der for de virksomheder, der anvender standarderne .

I overensstemmelse hermed anføres det i forslagets § 137, stk . 3, at de virksomheder, som følger standar-
derne i henhold til stk . 1 og 2, skal følge samtlige godkendte standarder, ligesom det fremgår af bestem-
melsen, at hvor bestemmelser i årsregnskabsloven regulerer samme forhold som standarderne, skal disse 
virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser . For børsnoterede virksomheders 
aflæggelse af koncernregnskab følger dette direkte af forordningen.

Standarderne dækker indregning og måling, hvorfor der ikke kan stilles nationale krav til dette, da standar-
derne i medfør af forordningen har forrang for national ret på disse områder . Det samme er tilfældet for 
langt de fleste oplysningsforpligtelser.

Derimod dækker standarderne ikke krav til ledelsesberetningen, revision, godkendelse og indsendelse af 
regnskaber m .v ., hvorfor medlemslandene fortsat kan regulere disse områder i deres nationale lovgivning . 
De oplysningskrav, som medlemslandene kan stille, er først og fremmest oplysninger om virksomhedsle-
delse, såkaldt »corporate governance« .

Kommissionen er endvidere af den opfattelse, at medlemslandene skal stille krav om, at regnskaber omfat-
tet af IAS-forordningen tillige indeholder visse oplysninger, som kræves efter 4 . og 7 . direktiv .

For de virksomheder, som følger forordningen — hvadenten det er af pligt eller frivilligt — er der således 
behov for national regulering som supplement til standarderne på de områder, der ikke er dækket af stan-
darderne .

I § 137, stk . 4, foreslås det derfor, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler, der er nødven-
dige for anvendelsen her i landet af IAS-forordningen . Hjemlen tænkes udnyttet således, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse fastsætter, hvilke krav i årsregnskabsloven der fortsat skal være 
gældende for de virksomheder, som anvender standarderne . Her tænkes på de krav, som ikke er reguleret 
af standarderne som omtalt ovenfor, f .eks . bestemmelser om ledelsesberetning, supplerende beretninger, 
revision og indsendelsesbestemmelser . Endvidere vil visse direktivbundne oplysningskrav samt visse cor-
porate governance-relaterede krav fortsat være gældende . Hjemlen i § 137, stk . 4, kan som nævnt ikke 
anvendes til at stille nye krav .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Børsnoterede virksomheder, som er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D, har pligt til at 
udarbejde deres eventuelle koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder — IAS/IFRS for 
regnskabsår, der starter den 1 . januar 2005 eller senere . Dette følger af artikel 4 i den såkaldte IAS-for-
ordning — forordningen om internationale regnskabsstandarder . Denne pligt er ikke skrevet ind i lovtek-
sten, da artikel 4 gælder umiddelbart i medlemstaterne . Det er derfor ikke tilladt efter EU-retten at skrive 
pligten ind i lovteksten .

Artikel 5 indeholder en række valgmuligheder, som medlemsstaterne derimod kan udnytte ved at fast-
sætte regler herom i deres nationale lovgivning . Valgmulighederne i forordningens artikel 5 er i lovforsla-
get udnyttet således, at børsnoterede virksomheder også får pligt til at anvende de internationale regn-
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skabsstandarder i deres årsregnskab, og at alle andre virksomheder, som aflægger årsrapport efter års-
regnskabsloven, får mulighed for frivilligt at anvende de internationale regnskabsstandarder i deres års-
rapport .

For at undgå misforståelse præciseres det i den ændrede affattelse af § 137, stk . 1, 1 . pkt ., at det alene er 
børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som får pligt til at udarbejde årsregnskab efter 
de internationale regnskabsstandarder . Hvilke børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regn-
skabsklasse D, fremgår af § 7, stk . 1, nr . 4 (lovforslagets § 1, nr . 4) . Virksomhederne svarer således til de 
virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, som har pligt til at udarbejde koncernregnskab efter de 
internationale regnskabsstandarder i henhold til IAS-forordningens artikel 4 .

De ganske få børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse A, jf . årsregnskabslovens 
§ 3, stk . 2, kan anvende de internationale regnskabsstandarder, hvis de selv ønsker det, efter bestemmel-
sen i § 137, stk . 2 . Der er tale om børsnoterede virksomheder uden begrænset ansvar — typisk interessent-
skaber, hvor staten og/eller kommuner er interessenter . Disse virksomheder har ikke pligt til at udarbejde 
koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder efter IAS-forordningens artikel 4 . De pågæl-
dende virksomheder har typisk udstedt obligationer, som er optaget til notering på en fondsbørs .

I § 137, stk . 1, er der endvidere indsat en ny bestemmelse som 3 . pkt . Bestemmelsen, der har hjemmel i 
IAS-forordningens artikel 9, indeholder en overgangsbestemmelse til artikel 4 . Udnyttelsen af overgangs-
bestemmelsen skal ske ved lov . Bestemmelsen indebærer, at det fåtal af børsnoterede virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse D, som alene har deres gældsinstrumenter (obligationer m .v .) optaget til note-
ring, kan vente med at opfylde kravet i artikel 4 om at udarbejde koncernregnskab efter de internationale 
regnskabsstandarder til regnskabsår, der starter den 1 . januar 2007 eller senere . Overgangsbestemmel-
sen kan ikke anvendes, hvis virksomheden har aktier eller andre kapitalandele optaget til notering .

Stk . 2-4 er uændrede bortset fra enkelte redaktionelle ændringer . Det præciseres således i stk . 3, at alle 
virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, der anvender de omhandlede standarder, skal følge samt-
lige godkendte standarder, uanset om det sker af pligt eller frivilligt, både i årsregnskabet og i deres even-
tuelle koncernregnskab . Heraf følger, at virksomhederne også skal følge samtlige krav heri . Dette sikrer, 
at virksomhederne ikke vælger fra forskellige regelsæt med henblik på, at regnskabet skal få et bestemt 
subjektivt udsagn .

Kravet om, at virksomhederne skal følge samtlige godkendte standarder, følger forudsætningsvis af for-
ordningen og kan derfor ikke fraviges i Danmark . Virksomhederne kan ikke vælge at følge en standard del-
vist . Virksomhederne kan heller ikke vælge at følge nogle standarder på visse områder og i stedet årsregn-
skabslovens regler på andre områder, som er reguleret af standarderne . På de områder, hvor bestemmel-
ser i årsregnskabsloven regulerer samme forhold som standarderne, skal virksomhederne således  
anvende standarderne i stedet for årsregnskabslovens bestemmelser . En virksomhed kan f .eks . ikke vælge 
at følge standarderne ved indregning og måling uden at give alle de oplysninger, som kræves efter stan-
darderne . Standarderne skal således følges fuldt ud af børsnoterede virksomheder i deres årsregnskaber 
og i deres eventuelle koncernregnskaber, jf . § 137, stk . 1, og IAS-forordningens artikel 4, ligesom de skal 
følges fuldt ud af virksomheder, som frivilligt vælger at følge standarderne efter § 137, stk . 2 .

Der er dog intet til hinder for, at virksomheder, som udarbejder årsregnskab eller koncernregnskab efter 
årsregnskabsloven, kan anvende IAS/IFRS i den udstrækning, standarderne ligger inden for rammerne af 
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årsregnskabsloven, dvs . når de ikke er i strid med årsregnskabslovens bestemmelser . Hvis en bestemmelse 
i IAS/IFRS er i strid med årsregnskabsloven, kan standarden ikke følges, medmindre virksomheden beslut-
ter at følge samtlige standarder, jf . § 137, stk . 3 . Det vil sige, at virksomheden også skal følge alle notekrav 
i IAS/IFRS .

I den ændrede affattelse af lovforslagets § 2, stk . 4, der omtales nedenfor, foreslås det i 2 . pkt ., at der ind-
føres nogle overgangsordninger, som vil lette danske virksomheders overgang til at anvende de internati-
onale regnskabsstandarder .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 137, stk . 1-3 affattes således:

»§ 137 . Virksomheder, som ikke er forpligtet til at anvende de internationale regnskabsstandarder, jf . 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, kan fri-
villigt vælge at udarbejde årsregnskab eller koncernregnskab efter de nævnte standarder, jf . dog stk . 2 .

Stk. 2 . Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
og som alene udarbejder årsregnskab, har dog pligt til at anvende de i stk . 1 nævnte standarder i årsregn-
skabet .

Stk. 3 . Virksomheder, som efter stk . 1 eller 2 følger de i stk . 1 nævnte standarder, skal følge samtlige 
godkendte standarder . Hvor bestemmelser i denne lov regulerer samme forhold som standarderne, skal 
disse virksomheder anvende standarderne i stedet for lovens bestemmelser .«

Lovbemærkninger
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land, har pligt til at udarbejde deres eventuelle koncernregnskab efter de internationale 
regnskabsstandarder — IAS/IFRS — for regnskabsår, der starter den 1 . januar 2005 eller senere . Dette føl-
ger af artikel 4 i den såkaldte IFRS-forordning — forordningen om internationale regnskabsstandarder 
(1606/2002/EF) .

Denne pligt er ikke skrevet ind i årsregnskabsloven, da artikel 4 gælder umiddelbart i medlemsstaterne . 
Det er derfor ikke tilladt efter EU-retten at skrive pligten ind i lovteksten . Artikel 5 i forordningen indehol-
der en række valgmuligheder, som medlemsstaterne derimod kan udnytte ved at fastsætte regler herom 
i deres nationale lovgivning .

Valgmulighederne i forordningens artikel 5 er i den gældende § 137 — der blev indsat ved lov nr . 99 af 18 . 
februar 2004 — udnyttet således, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, også har pligt til at anvende de internationale 
regnskabsstandarder i deres årsregnskab, uanset om der udarbejdes koncernregnskab eller ej . Øvrige 
virksomheder, som aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, har mulighed for frivilligt at anvende de 
internationale regnskabsstandarder i deres årsrapport . Dette følger af den gældende § 137, stk . 1 og 2 .

Der gælder dog en overgangsordning, således at pligten til at anvende IFRS i årsregnskabet er udskudt til 
regnskabsår, der starter 1 . januar 2009 eller senere, jf . overgangsbestemmelsen i § 2, stk . 4, 2 . pkt ., i lov 
nr . 99 af 18 . februar 2004 . Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
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i et EU/EØS-land, har således i overgangsperioden kunnet vælge, om årsregnskabet skulle udarbejdes 
efter årsregnskabslovens almindelige regler, eller efter IFRS . På samme måde har de virksomheder, som 
frivilligt har valgt at anvende IFRS i koncernregnskabet, kunnet vælge, om modervirksomhedens årsregn-
skab skal udarbejdes efter IFRS eller årsregnskabslovens almindelige regler .

Det foreslås, at den gældende overgangsordning gøres permanent for de virksomheder, som udarbejder 
koncernregnskab efter IFRS, således at de frit kan vælge, om de vil udarbejde modervirksomhedens års-
regnskab efter årsregnskabsloven eller efter IFRS . Kravet om at anvende samme regelgrundlag fra 2009 
i modervirksomhedens årsregnskab og koncernregnskabet foreslås derfor ophævet .

Det foreslås dog samtidig, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som ikke udarbejder koncernregnskab, skal anvende 
IFRS ved udarbejdelsen af årsregnskabet .

Herved sikres det, at investorer og andre regnskabsbrugere altid har adgang til et IFRS regnskab for de 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 137, stk . 1, tillader, at virksomheder, som ikke er omfattet af kravet 
om at anvende IFRS, kan vælge at anvende IFRS i års- og/eller koncernregnskabet . Virksomhederne vil 
således kunne vælge at anvende IFRS både i koncernog årsregnskabet, IFRS i koncernregnskabet og års-
regnskabsloven i årsregnskabet, eller årsregnskabsloven i koncernregnskabet og IFRS i årsregnskabet .
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Gældende bestemmelse
§ 137 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse bestemmelser i denne lov kan fraviges, når 
dette er nødvendigt for at anvende internationale regnskabsstandarder, som er specielt tilpasset små og 
mellemstore virksomheders behov .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 137 indsættes i afsnit IX:

»§ 137 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at visse bestemmelser i denne lov kan fraviges, når 
dette er nødvendigt for at anvende internationale regnskabsstandarder, som er specielt tilpasset små og 
mellemstore virksomheders behov .«

Lovbemærkninger
Virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, har pligt 
til at udarbejde koncernregnskab efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, jf . Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning (EF) Nr . 1606/2002 af 19 . juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabs-
standarder (IFRS-forordningen) .

Årsregnskabslovens § 137, stk . 2, kræver, at de virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på 
et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som ikke udarbejder koncernregnskab, skal udarbejde årsregn-
skab efter IFRS .

Årsregnskabsloven indeholder i § 137, stk . 1, en mulighed for, at alle virksomheder omfattet af loven, som 
ikke er forpligtet til at anvende IFRS, frivilligt kan vælge at udarbejde års- og/eller koncernregnskab efter 
IFRS i stedet for efter lovens almindelige regler .

Det vurderes, at denne mulighed primært anvendes af større virksomheder . Muligheden er særligt aktuel 
for virksomheder, som enten aktuelt skal hente kapital hos en bredere gruppe af investorer, eller som for-
venter at skulle hente kapital indenfor en overskuelig årrække .

IFRS har en høj kvalitet og er det mest anerkendte regelsæt for regnskaber globalt .

Den høje informationsværdi af de regnskaber, som udarbejdes efter IFRS, medfører dog, at anvendelsen 
af IFRS er meget byrdefuld . Ikke mindst kræver opfyldelse af de omfattende oplysningskrav mange res-
sourcer hos virksomhederne .

Anvendelse af IFRS er således ikke et reelt alternativ til årsregnskabsloven for langt de fleste danske virk-
somheder .

International Accounting Standards Board (IASB) har også erkendt, at deres standarder primært er rettet 
mod store, børsnoterede virksomheder . De har derfor udarbejdet en ”light-udgave”, som benævnes ”IFRS 
for SMEs” . Denne standard har vundet bred opbakning i mange lande, da den opfattes som et godt alter-
nativ til nationale regnskabsregler .
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Det foreslås derfor, at Erhvervsstyrelsen i en ny bestemmelse, der indsættes i årsregnskabsloven som 
§ 137 a, får bemyndigelse til at fastsætte regler om, at små og mellemstore virksomheder kan fravige kra-
vene i årsregnskabsloven, hvis de ønsker at anvende IFRS for SMEs i den udstrækning, dette er muligt 
inden for rammerne af det nye regnskabsdirektiv .

IFRS for SMEs indeholder flere oplysningskrav end årsregnskabsloven, men betydeligt færre end IFRS. Det 
vurderes, at regnskaber efter IFRS for SMEs vil være lidt mere byrdefulde at udarbejde end årsregnskaber 
efter årsregnskabsloven, men de vil også have en lidt højere informationsværdi .

En række danske interessenter har efterlyst muligheden for at anvende IFRS for SMEs i Danmark . Inden 
den foreslåede bemyndigelse udnyttes, vil Erhvervsstyrelsen undersøge det konkrete behov for at anvende 
regnskabsstandarden . Hvis der er udbredt ønske om at anvende standarden, vil Erhvervsstyrelsen igang-
sætte en analyse af forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS for SMEs med henblik på at fastslå, hvilke 
bestemmelser i loven virksomhederne i givet fald skal kunne fravige, hvis de vælger at anvende IFRS for 
SMEs .

Da såvel årsregnskabsloven som IFRS for SMEs er baseret på de internationale regnskabsstandarder, vur-
deres det, at forskellene vil være begrænsede . Det vurderes dog på trods heraf hensigtsmæssigt at tillade, 
at virksomhederne får mulighed for at anvende IFRS for SMEs, hvis det viser sig, at der er et udbredt ønske 
om at anvende standarden .

IFRS for SMEs ændres med jævne mellemrum . Det foreslås derfor, at det ikke fastsættes direkte i loven, 
hvilke af lovens bestemmelser virksomhederne skal kunne fravige, hvis de vælger at anvende IFRS for 
SMEs, men at der derimod gives Erhvervsstyrelsen bemyndigelse til at fastsætte regler herom ved bekendt-
gørelse . Bekendtgørelsen vil i så fald løbende blive justeret, når ændringer i IFRS for SMEs nødvendiggør 
dette .

Der kan naturligvis kun fastsættes fravigelser, som ligger inden for rammerne af det nye regnskabsdirek-
tiv . Der vil først blive åbnet op for muligheden for at anvende IFRS for SMEs, når det er vurderet, hvilke 
konflikter der måtte være mellem direktivet på den ene side og IFRS for SMEs på den anden.

Netop direktivkravene kan medføre, at IFRS for SMEs måske ikke kan følges 100 pct .

Det vil naturligvis være en forudsætning, at de virksomheder, som vælger IFRS for SMEs, anvender stan-
darden fuldt ud, i det omfang bestemmelserne kan rummes indenfor dansk lovgivning .
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Afsnit X 
Offentliggørelse og kontrol af årsrapport m .v .

Kapitel 19  
Indsendelse til Erhvervsstyrelsen

Indsendelse af årsrapport

Gældende bestemmelse
§ 138 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendel-
sen af årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf . § 3, stk . 1, og § 7 . Årsrapporten skal være 
modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for 
virksomheder omfattet af regnskabsklasse D . Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf . dog §§ 140 og 
141 .

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal mindst indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver 
regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf . § 135, stk . 1 og 
5, og § 135 a, stk . 1 . Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 2, 
stk . 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de ob-
ligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet 
»årsrapport« .

Stk. 3. Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal 
være affattet på dansk eller engelsk, jf . dog § 157 .

Stk. 4. Indsender en virksomhed frivilligt en årsrapport efter § 4, stk . 7, 1 . pkt ., og er denne revideret, 
skal virksomheden sikre, at revisors påtegning indgår i dokumentet .

Stk. 5. Har styrelsen bekendtgjort, at en årsrapport er offentligt tilgængelig efter § 154, kan denne 
ikke omgøres ved en ny årsrapport, medmindre styrelsen tillader dette .

Stk. 6. En virksomhed, der ikke har oplyst nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf . § 32, stk . 1, skal 
indberette sin nettoomsætning, samtidig med at den indsender årsrapporten . Den indberettede nettoom-
sætning offentliggøres ikke, og oplysningen er undtaget fra retten til aktindsigt .

Stk. 7. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om indberetning af nettoomsætning, jf . stk . 6 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 138 . Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendel-
sen indsende den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf . § 3, stk . 1, og 
§ 7 . Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet 
fristen dog er 4 måneder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D . Der kan ikke dispenseres fra dis-
se frister, jf . dog §§ 140 og 141 .

Stk. 2 . Den indsendte årsrapport skal i det mindste indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for 
hver regnskabsklasse, samt den fulde revisionspåtegning . Ønsker virksomheden at få offentliggjort sup-
plerende beretninger som nævnt i § 2, stk . 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestand-
dele af årsrapporten, således at de obligatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen 
fremstår som ét dokument betegnet »årsrapport«, jf . dog stk . 3 .

Stk. 3 . Et grønt regnskab, som virksomheden har pligt til at indsende eller frivilligt indsender til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse efter miljølovgivningens regler, kan indsendes som en del af års-
rapporten, eller det kan indsendes separat til styrelsen efter virksomhedens eget valg .
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Stk. 4 . Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal 
være affattet på dansk, jf . dog § 157 .

Stk. 5 . Indsender en virksomhed frivilligt en årsrapport efter § 4, stk . 6, 1 . pkt ., og er denne revideret, 
skal virksomheden sikre, at revisors påtegning indgår i dokumentet .

Stk. 6 . Har styrelsen bekendtgjort, at en årsrapport er offentligt tilgængelig efter § 154, kan denne 
ikke omgøres ved en ny årsrapport, medmindre styrelsen tillader dette .

Lovbemærkninger
Virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lovforslagets § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge 
årsrapport efter reglerne for den regnskabsklasse (B, C eller D), der gælder for den pågældende virksom-
hed i henhold til § 7, og indsende årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offent-
liggørelse efter reglerne i afsnit X . Disse virksomheder kaldes i det følgende „indsendelsespligtige virksom-
heder“ .

Virksomheder, der udnytter undtagelsesbestemmelserne i §§ 4-6, til at undlade at aflægge årsrapport 
efter denne lov, skal i stedet for årsrapport indsende undtagelseserklæring m .v . til styrelsen efter reglerne 
i §§ 145 og 146 med henblik på offentliggørelse heraf .

Virksomheder, som udnytter undtagelsesbestemmelsen i § 4 (f .eks . meget små andelsselskaber med 
begrænset ansvar), har dog mulighed for — sammen med undtagelseserklæringen efter § 145 — at få 
offentliggjort en årsrapport, der som minimum opfylder reglerne for regnskabsklasse A . Se nærmere 
herom i § 4 og bemærkningerne til denne bestemmelse . (De øvrige virksomhedsformer, som er omfattet 
af regnskabsklasse A, jf . § 3, stk . 2, er virksomheder med ubegrænset ansvar — disse har hverken ret eller 
pligt til at indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til offentliggørelse . De skal derfor heller 
ikke indsende nogen undtagelseserklæring til styrelsen) .

Efter forslagets stk . 1 skal virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse B, C og D, indsende den revi-
derede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af de deri anførte frister . 
Den indsendte årsrapport skal være revideret af virksomhedens revisor i henhold til reglerne i § 135 .

Reglerne i lovforslagets § 138, stk . 1, træder i stedet for den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, og 
2 . pkt ., samt § 53, stk . 4, i lov om erhvervsdrivende fonde .

Efter de gældende bestemmelser skal årsregnskab m .v . for aktie- og anpartsselskaber være modtaget i 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 1 måned efter dagen for godkendelsen på generalforsamlingen 
eller ved tilsvarende lovlig beslutning (for børsnoterede og statslige aktieselskaber er fristen dog 6 hver-
dage), jf . den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt . Da denne frist imidlertid alene skal bru-
ges til den rent ekspeditionsmæssige indsendelse af (den allerede godkendte) årsrapport, ses der ikke at 
være behov for at opretholde en frist på en måned hertil . Det foreslås derfor, at årsrapporten uden ugrun-
det ophold efter godkendelsen skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Dette forslag skal ses i 
sammenhæng med, at den gældende afgift for overskridelse af 1-måneds fristen (6 hverdage for børsno-
terede og statslige aktieselskaber) foreslås afskaffet, jf . bemærkningerne til § 151 nedenfor . Det foreslås 
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endvidere, at fristen „uden ugrundet ophold“ kommer til at gælde for alle indsendelsespligtige virksomhe-
der, som er opregnet i forslagets § 3, stk . 1 .

Efter de gældende bestemmelser skal årsregnskab m .v . for alle indsendelsespligtige virksomheder endvi-
dere være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning 
(for børsnoterede og statslige aktieselskaber er fristen dog 5 måneder), jf . den gældende årsregnskabs-
lovs § 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 18 og lov om erhvervsdri-
vende fonde § 53, stk . 4 .

Af hensyn til årsrapporternes aktualitet foreslås det, at denne frist nedsættes til 5 måneder efter regn-
skabsårets afslutning (for børsnoterede og statslige aktieselskaber dog 4 måneder) . For aktie- og anparts-
selskaber indebærer dette næppe nogen nævneværdig forkortelse af den periode, man har til at udarbejde 
årsrapport, da det følger af henholdsvis aktieselskabslovens § 69 og anpartsselskabslovens § 29, at års-
regnskab m .v . skal godkendes på selskabets generalforsamling senest 5 måneder efter regnskabsårets 
udløb . Som hidtil foreslås der en kortere indsendelsesfrist for børsnoterede og statslige aktieselskaber, da 
offentligheden har en særlig interesse i hurtigt at kunne få adgang til oplysninger om disse selskabers øko-
nomiske forhold . Regnskabsrådet har tilsluttet sig skærpelsen af indsendelsesfristen .

Modtagelsestidspunktet i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ligesom efter de gældende regler afgørende 
for, om årsrapporten kan anses for rettidig . Det er præciseret i lovteksten, at fristerne er absolutte, idet 
der alene kan dispenseres herfra i de situationer, der er nævnt i §§ 140 og 141 . Overskrides indsendelses-
fristen, vil virksomhedens øverste ansvarlige ledelse derfor automatisk blive pålagt afgift efter bestem-
melserne i §§ 150 og 151, idet det enkelte ledelsesmedlem dog har mulighed for efterfølgende at søge om 
afgiftsfritagelse efter § 152, hvis forsinkelsen ikke kan lægges den pågældende til last (se nærmere herom 
i de nævnte bestemmelser og bemærkningerne hertil) .

Efter forslagets stk . 2 skal årsrapporten i det mindste indeholde de obligatoriske bestanddele, jf . § 2, 
stk . 1, samt den fulde revisionspåtegning . Dette svarer til retstilstanden efter den gældende årsregnskabs-
lov, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde . Som noget nyt fore-
slås det i § 2, stk . 2, at årsrapporten foruden de obligatoriske bestanddele tillige kan indeholde frivillige 
supplerende beretninger som f .eks . miljøredegørelser og videnregnskaber . De obligatoriske bestanddele 
og de frivillige beretninger skal indsendes til styrelsen i et samlet dokument — betegnet „årsrapport“, med 
henblik på samtidig offentliggørelse . De obligatoriske bestanddele skal være placeret forrest i dokumen-
tet, og de enkelte bestanddele skal være betegnet på en sådan måde, at de let kan identificeres i forhold til 
lovens betegnelser . Frivillige beretninger, som indsendes efterfølgende, vil blive afvist fra offentliggørelse .

Grønne regnskaber, som indsendes til styrelsen til offentliggørelse efter miljølovgivningens regler, kan dog 
efter forslagets stk . 3 indsendes til styrelsen som en del af årsrapporten, eller de kan indsendes som et 
separat dokument til offentliggørelse inden for rammerne af miljølovgivningen . Dette gælder, uanset om 
der er tale om obligatoriske eller frivillige grønne regnskaber . Offentliggørelsen af det grønne regnskab og 
årsregnskabet (årsrapporten) sker så vidt muligt samtidig . I nogle situationer kan det dog være mest hen-
sigtsmæssigt at indsende årsrapporten forlods, f .eks . hvis dette er nødvendigt for at overholde indsendel-
sesfristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., og dermed undgå afgiftspålæggelse efter § 151 .

Efter forslagets stk . 4 skal de indsendte dokumenter være affattet på dansk, se dog § 157 .
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En årsrapport, der frivilligt indsendes til styrelsen efter § 4, stk . 6, 1 . pkt ., behøver ikke at være revideret, 
men er dette tilfældet, skal virksomhedens ledelse sikre, at revisionspåtegningen indgår i dokumentet, jf . 
forslagets stk .5 .

De indsendte årsrapporter offentliggøres efter § 154 . Så snart offentliggørelse har fundet sted, kan års-
rapporten ikke omgøres ved indsendelse af en ny årsrapport, medmindre styrelsen undtagelsesvist tilla-
der dette, jf . forslagets stk . 6 . Hovedreglen indeholder således et forbud imod omgørelse, da regnskabs-
brugeren som udgangspunkt ikke skal kunne risikere, at der offentliggøres nye udgaver af årsrapporten 
efter, at regnskabsbrugeren har truffet beslutning på grundlag af en tidligere offentliggjort årsrapport . 
Der kan dog forekomme tilfælde, hvor omgørelse af årsrapporten må anses for at være i regnskabsbruger-
nes interesse som en nødvendig rettelse af væsentlige eller åbenbare fejl eller som berigtigelse af ulovlige 
forhold . Styrelsen fastsætter nærmere regler herom ved bekendtgørelse, jf . § 155, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 138, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »den reviderede og godkendte årsrapport« til: »den godkendte årsrapport« .

I § 138, stk . 2, 1 . pkt ., ændres »den fulde revisionspåtegning« til: »eventuel revisionspåtegning eller 
anden erklæring fra en revisor, jf . § 135, stk . 1, og § 135 a, stk . 1 .«

Lovbemærkninger
Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 138 indeholder bestemmelser om indsendelse af års-
rapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D .

Som en konsekvens af de foreslåede ændringer vedrørende revisionspligten m .v . foreslås det, at årsregn-
skabslovens § 138, stk . 1 og 2 , ændres således, at bestemmelserne også dækker indsendelse af årsrap-
porter, som ikke er revideret, og årsrapporter, som virksomheden enten frivilligt har ladet revidere, eller 
som indeholder anden erklæring fra revisor som anført i bemærkningerne ovenfor til forslagets § 1, nr . 48, 
vedrørende §§ 135 og 135 a .

Er årsrapporten revideret eller forsynet med anden erklæring fra revisor, skal revisors påtegning eller 
anden erklæring i sin fulde ordlyd indgå i den årsrapport, som forelægges ledelsesorganet til godkendelse, 
og som indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, vedrørende § 22, stk . 1, 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 138, stk . 2, 1 . pkt ., indsættes efter »§ 135, stk . 1«: »og 5« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 138, stk . 2 er en konsekvens af de foreslåede ændringer i § 135, stk . 1 og 
5 . Der henvises til bemærkningerne hertil .
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Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 138, stk . 1, indsættes efter 2 . pkt .:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige fristen i 2 . pkt . og fastsætte en længere frist for virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse B og C, som indsender årsrapporten elektronisk efter regler, der er 
udstedt i medfør af § 155, stk . 2 .«

I § 138, stk . 1, 3 . pkt ., der bliver 4 . pkt ., indsættes efter »ikke«: »yderligere« .

Lovbemærkninger
Det foreslås at indsætte en bestemmelse i § 138, stk . 1, 3 . pkt . , som giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
hjemmel til at fastsætte en længere indsendelsesfrist for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B 
(små virksomheder) og C (mellemstore og store virksomheder), som indsender deres årsrapport elektro-
nisk til styrelsen efter regler, der er udstedt i medfør af den gældende bestemmelse i lovens § 155, stk . 2 .

Baggrunden for forslaget er, at en række myndigheder giver eller vil give virksomhederne mulighed for at 
indberette regnskabsdata digitalt . Som led i samordningen heraf vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen optage 
forhandlinger med disse myndigheder om en eventuel samordning af myndighedernes frister for digital 
indsendelse af regnskabsdata . Den foreslåede hjemmelsbestemmelse kan i så fald udnyttes til at fastsætte 
en anden indsendelsesfrist for de nævnte virksomheder .

Den foreslåede ændring i § 138, stk . 1, 4 . pkt ., er en redaktionel ændring som følge af ovennævnte for-
slag .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
I § 138, stk . 1, 3 . pkt ., ændres »§ 155, stk . 2« til: »§ 153 a, stk . 1« .

Lovbemærkninger
Der er tale om korrektion af henvisninger .

Ændret ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013
§ 138, stk . 1-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal uden ugrundet ophold efter godkendelsen af 
årsrapporten indsende denne til Erhvervsstyrelsen, jf . § 3, stk . 1, og § 7 . Årsrapporten skal være modta-
get i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, idet fristen dog er 4 måneder for virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D . Der kan ikke dispenseres fra disse frister, jf . dog §§ 140 og 141 .

Stk. 2 . Den indsendte årsrapport skal mindst indeholde de bestanddele, der er obligatoriske for hver 
regnskabsklasse, samt eventuel revisionspåtegning eller anden erklæring fra en revisor, jf . § 135, stk . 1 og 
5, og § 135 a, stk . 1 . Ønsker virksomheden at få offentliggjort supplerende beretninger som nævnt i § 2, 
stk . 2, skal disse indsendes sammen med de obligatoriske bestanddele af årsrapporten, således at de obli-
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gatoriske bestanddele og de supplerende beretninger tilsammen fremstår som ét dokument betegnet »års-
rapport« .

Stk. 3 . Årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, skal 
være affattet på dansk eller engelsk, jf . dog § 157 .«

Stk . 5 og 6 bliver herefter stk . 4 og 5 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 138, stk . 1-4, ophæves og erstattes af tre nye bestemmelser . De nye 
bestemmelser vil således fremgå som stk . 1-3 og de gældende bestemmelser i stk . 5 og 6 videreføres uæn-
dret som stk . 4 og 5 .

Det foreslås, at nogle bestemmelser i § 138 ophæves . Det drejer sig om stk . 1, 3 . pkt ., om muligheden for 
at forlænge indsendelsesfristen for virksomheder i regnskabsklasse B og C, der frivilligt indsender årsrap-
port elektronisk . Bestemmelsen er ikke længere aktuel, da der er indført obligatorisk digital indberetning 
for alle virksomheder, som har pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen .

Det foreslås, at den gældende bestemmelse i stk . 3 ligeledes udgår, da grønne regnskaber ikke længere 
skal indsendes til Erhvervsstyrelsen men til Miljøstyrelsen i henhold til miljølovgivningen . Som en konse-
kvens heraf vil henvisningen i stk . 2 til stk . 3 også udgå . Grønne regnskaber vil dog fortsat kunne indgå i 
årsrapporten som en supplerende beretning, jf . årsregnskabslovens § 2, stk . 2 .

Som en konsekvens af ophævelsen af stk . 1, 3 . pkt ., og stk . 3, foretages der nogle redaktionelle ændrin-
ger i de øvrige bestemmelser i stk . 1 og 2 .

Efter den gældende bestemmelse i § 138, stk . 4, skal virksomheder omfattet af årsregnskabsloven udar-
bejde årsrapport på dansk . Kravet omfatter også andre dokumenter, som fx delårsrapporter og undtagel-
seserklæringer, som skal indsendes og offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen .

Bestemmelsen gælder dog ikke for børsnoterede virksomheder, jf . henvisningen til lovens § 157 . Med 
hjemmel i § 157, stk . 2, er der således fastsat særlige sprogkrav for børsnoterede virksomheder i § 3, 
stk . 4-8, i bekendtgørelse nr . 837 af 14 . august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrappor-
ter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen) . 
Sprogkravene for de børsnoterede virksomheder afhænger således af, i hvilket eller hvilke lande virksom-
heden har værdipapirer optaget til notering eller handel på et reguleret marked .

Det foreslås i stk . 3, at de omfattede virksomheder får mulighed for at udarbejde årsrapport på enten 
dansk eller engelsk . Der vil fortsat være mulighed at udarbejde årsrapport både på dansk og engelsk 
(tosproget), men med forslaget åbnes der som nævnt op for, at årsrapporten kan udarbejdes udelukkende 
på engelsk .

Det er dog en forudsætning for, at kapitalselskaber kan aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, at det 
er særskilt vedtaget på en generalforsamling. Vedtages et forslag om at aflægge årsrapporten på engelsk, 
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skal vedtægterne ændres tilsvarende . Se bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr . 6 . Det er således sel-
skabets ejere, som beslutter, om selskabets årsrapport alene skal aflægges på engelsk.

For erhvervsdrivende fonde fremgår det af forslaget til den nye lov om erhvervsdrivende fonde, som 
behandles parallelt med dette lovforslag, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at fondes årsrap-
porter kan udarbejdes og indsendes på engelsk samt betingelserne herfor .

Virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 
herunder selskaber med begrænset ansvar (S . M . B . A . ), foreninger med begrænset ansvar (F . M . B . A . ) 
og andelsselskaber med begrænset ansvar (A . M . B . A . ), er ikke omfattet af pligten til at vedtage på gene-
ralforsamlingen, at årsrapporten aflægges på engelsk og optage en bestemmelse herom i vedtægterne. 
Det skyldes, at lov om visse erhvervsdrivende virksomheder er en registreringslov, der ikke stiller de 
samme lovkrav til afholdelse af generalforsamling m .v ., som selskabsloven gør i relation til kapitalselska-
ber. Det findes som følge heraf ikke formålstjenstligt at indføre de foreslåede regler i lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder .

Virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, vil 
således godt kunne aflægge årsrapport udelukkende på engelsk, men der er ikke krav om vedtagelse på 
generalforsamling og optagelse af en bestemmelse herom i vedtægterne . På generalforsamlingen vil 
ejerne imidlertid altid kunne forkaste årsrapporten og ikke godkende denne, såfremt disse ikke ønsker, at 
årsrapporten aflægges udelukkende på engelsk.

Den foreslåede bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på delårsrapporter og undtagelseserklærin-
ger, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven . Delårsrapporter kan udarbejdes 
på engelsk, når der på generalforsamlingen er truffet beslutning om, at årsrapporten skal udarbejdes ude-
lukkende på engelsk .

Hvis en virksomhed ønsker at udarbejde årsrapport på et andet sprog end dansk eller engelsk, kan dette 
gøres som et supplement til den danske eller engelske udgave af årsrapporten . Såfremt virksomheden gør 
brug af denne mulighed, kan der ikke foretages digital indberetning via Erhvervsstyrelsens indberetnings-
system Regnskab Basis, men alene, som det også gælder i dag, via Regnskab Special .

Ovenstående vil ligeledes blive indarbejdet i indsendelsesbekendtgørelsen . Eksempelvis gælder kravet om 
dansk affattelse i dag ikke for udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber, som indsendes til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til årsregnskabslovens § 112 . Indsendelsesbekendtgørelsen ændres, så dette 
krav udvides til at omfatte engelsk, således at kravet om dansk eller engelsk affattelse ikke gælder for 
udenlandske modervirksomheders koncernregnskaber .

For så vidt angår børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven, vil indsendelsesbekendtgø-
relsen ligeledes blive ændret således, at virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked her i landet, kan udarbejde årsrapport på dansk eller engelsk . Indsendelsesbekendtgørelsen 
giver allerede i dag mulighed for, at virksomheder, der alene har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et andet EU/EØS-land, udelukkende udarbejder årsrapporten på engelsk . Den påtænkte 
ændring er i overensstemmelse med artikel 20 i gennemsigtighedsdirektivet (EuropaParlamentets og 
Rådets direktiv 2004/109/EF af 15 . december 2004) .
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Finanstilsynet har oplyst, at de vil foretage en tilsvarende konsekvensændring i bekendtgørelsen om 
udstederes oplysningsforpligtelser — bekendtgørelse nr . 657 af 22 . juni 2012, så bekendtgørelsen ikke hin-
drer, at virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, kan 
udarbejde årsrapport og delårsrapporter på dansk eller engelsk .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 138, stk . 4, ændres »§ 4, stk . 6, 1 . pkt .,« til: »§ 4, stk . 7, 1 . pkt .,« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at henvisningen i årsregnskabslovens § 138, stk . 4, til § 4, stk . 6, ændres til § 4, stk . 7 .

Der er alene tale om en konsekvensændring som følge af forslagets § 1, nr . 6 og 7, der indebærer, at det 
gældende stk . 6 i § 4 videreføres uden ændringer som stk . 7 .

Ændret ved lov nr . 649 af 19 . maj 2020
I § 138 indsættes som stk . 6 og 7:

»Stk . 6 . En virksomhed, der ikke har oplyst nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf . § 32, stk . 1, skal 
indberette sin nettoomsætning, samtidig med at den indsender årsrapporten . Den indberettede nettoom-
sætning offentliggøres ikke, og oplysningen er undtaget fra retten til aktindsigt .
Stk . 7 . Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om indberetning af nettoomsætning, jf . stk . 6 .«

Lovbemærkninger
Bilag 2 til årsregnskabsloven indeholder krav til opstilling af resultatopgørelsen i virksomhedernes års-
regnskab . Virksomhederne kan vælge at opstille resultatopgørelsen artsopdelt, jf . bilag 2, skema 3, eller 
funktionsopdelt, jf . bilag 2, skema 4 . Ifølge begge skemaer for resultatopgørelsen skal nettoomsætningen 
som udgangspunkt oplyses .

Ifølge årsregnskabslovens § 32, stk . 1, kan små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B dog sammen-
drage posterne 1-5 i bilag 2, skema 3, og posterne nr . 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4, og blot vise posten brut-
tofortjeneste eller bruttotab . Muligheden for at sammendrage poster efter § 32, stk . 1, kan herudover 
anvendes af mellemstore virksomheder, jf. henvisningen i § 78, stk. 3, der fastsætter, at § 32 finder anven-
delse på virksomheder omfattet af regnskabsklasse C . Det er dog kun mellemstore virksomheder - og ikke 
store virksomheder - omfattet af regnskabsklasse C, der kan anvende muligheden i § 32, hvilket følger af 
§ 81, 1 . pkt . Når en virksomhed vælger at sammendrage de nævnte poster, indebærer det, at blandt andet 
nettoomsætningen og produk tions omkostninger ikke fremgår særskilt i årsrapporten og dermed ikke 
offentliggøres . Erhvervsstyrelsen har efter gældende regler ikke kendskab til nettoomsætningen for små 
og mellemstore virksomheder, der benytter muligheden for ikke at oplyse herom i deres årsrapport .

Det foreslås, at der indsættes et nyt stk . 6 i § 138 . Ifølge det foreslåede stk . 6, 1 . pkt ., skal en virksomhed, 
der ikke har oplyst nettoomsætningen i resultatopgørelsen, jf . § 32, stk . 1, indberette sin nettoomsætning 
til Erhvervsstyrelsen samtidig med årsrapporten .
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Med forslaget vil Erhvervsstyrelsen få oplysning om nettoomsætning for samtlige virksomheder, der ind-
beretter årsrapport . Nettoomsætningens størrelse er et af de parametre, der er afgørende for, hvilken 
regnskabsklasse en virksomhed tilhører, og dermed hvilke regler virksomheden skal følge i forbindelse 
med sin regnskabsaflæggelse, herunder også om virksomheden kan fravælge revision. De to andre para-
metre er balancesummen, som alle virksomheder skal oplyse i deres årsregnskab, og det gennemsnitlige 
antal heltidsbeskæftigede i året, som alle virksomheder, bortset fra mikrovirksomheder, skal oplyse i deres 
årsrapport . Forslaget vil forbedre Erhvervsstyrelsens muligheder for at kontrollere, om en virksomhed har 
fulgt årsregnskabslovens krav til årsrapportens indhold, og om en virksomhed, der har fravalgt revision, 
opfylder betingelserne herfor .

Det foreslås i stk . 6, 2 . pkt ., at nettoomsætningen ikke offentliggøres, og at oplysningen er undtaget fra 
retten til aktindsigt .

Den indberettede oplysning om nettoomsætning bliver hverken offentliggjort som en del af virksomhe-
dens indberettede årsrapport eller andre steder . Oplysningen vil efter indberetningen være tilgængelig for 
Erhvervsstyrelsen i styrelsens it-systemer . De indberettede oplysninger om nettoomsætning vil være und-
taget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven .

De indberettede oplysninger om nettoomsætning vil kunne videregives til andre myndigheder i medfør af 
lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data og forvaltningsloven . Oplysningen om nettoomsætning vil 
være undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedsloven ved anmodning herom hos den modta-
gende myndighed .

Med forslaget vil der således blive taget højde for, at oplysningen om en virksomheds nettoomsætning har 
en konkurrencefølsom karakter, hvorfor oplysningen skal behandles som fortrolig . Forslaget varetager 
således hensynet til, at offentliggørelse af nettoomsætningen kan skade virksomhedernes konkurrence-
evne, mens det med forslaget sikres, at Erhvervsstyrelsen får et forbedret grundlag for at kontrollere over-
holdelsen af årsregnskabsloven, herunder om virksomheder, der har fravalgt revision, opfylder de størrel-
sesmæssige betingelser herfor .

Det foreslås i et nyt stk . 7 i § 138, at Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om indberetning af net-
toomsætning .

Erhvervsstyrelsen vil anvende bemyndigelsen til at fastsætte regler i bekendtgørelse nr . 1057 af 8 . sep-
tember 2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kom-
munikation i forbindelse hermed (indsendelsesbekendtgørelsen) med senere ændringer . Bemyndigelsen 
vil blive anvendt til at fastsætte nærmere regler om den tekniske løsning, virksomhederne skal anvende 
ved indberetning af nettoomsætningen .

Indsendelse for virksomheder under afvikling eller rekonstruktion

Gældende bestemmelse
§ 139 . Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsætte med at indsende årsrapport til styrelsen i 
henhold til § 138, indtil likvidationen er afsluttet med virksomhedens opløsning .

Stk. 2. Virksomheden skal derudover indsende afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen, 
hvis dette er foreskrevet i den for virksomheden særligt gældende lovgivning

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 139 . Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsætte med at indsende årsrapport til styrelsen i 
henhold til § 138, indtil likvidationen er afsluttet med virksomhedens opløsning .

Stk. 2 . Virksomheden skal derudover indsende indledende og afsluttende likvidationsregnskab til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis dette er foreskrevet i den for virksomheden særligt gældende lovgiv-
ning .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen om indsendelsespligt for likvidationsregnskaber er en videreførelse af de nugældende reg-
ler i årsregnskabsloven og selskabslovene . Da reglerne af og til har givet anledning til tvivl, er det fundet 
hensigtsmæssigt at præcisere dem i denne bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 139, stk . 2, og § 154, stk . 1, udgår »indledende og« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 139, stk . 2 er en konsekvens af, at der siden 2006 ikke 
har været krav om udarbejdelse af et indledende likvidationsregnskab i selskabslovgivningen . Kravet om 
udarbejdelse af det afsluttende likvidationsregnskab er derimod fortsat gældende og foreslås også bibe-
holdt i forslaget til selskabsloven .

Det afsluttende likvidationsregnskab skal dække perioden fra den sidste dato, fra hvilken der er aflagt års-
rapport, frem til virksomhedens ophør .

Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt 
årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til 
dens opløsning . Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i årsregnskabslovens 
§ 138 er overskredet, være indsendt .

Hvis en virksomhed imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af 
årsrapport udløber, kan virksomheden dog undlade at aflægge og  indsende årsrapport for det pågæl-
dende år . Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode 
fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør .
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Indsendelse for virksomheder under afvikling eller rekonstruktion

Gældende bestemmelse
§ 139 . Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsætte med at indsende årsrapport til styrelsen i 
henhold til § 138, indtil likvidationen er afsluttet med virksomhedens opløsning .

Stk. 2. Virksomheden skal derudover indsende afsluttende likvidationsregnskab til Erhvervsstyrelsen, 
hvis dette er foreskrevet i den for virksomheden særligt gældende lovgivning

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 139 . Virksomheder, som er under likvidation, skal fortsætte med at indsende årsrapport til styrelsen i 
henhold til § 138, indtil likvidationen er afsluttet med virksomhedens opløsning .

Stk. 2 . Virksomheden skal derudover indsende indledende og afsluttende likvidationsregnskab til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis dette er foreskrevet i den for virksomheden særligt gældende lovgiv-
ning .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen om indsendelsespligt for likvidationsregnskaber er en videreførelse af de nugældende reg-
ler i årsregnskabsloven og selskabslovene . Da reglerne af og til har givet anledning til tvivl, er det fundet 
hensigtsmæssigt at præcisere dem i denne bestemmelse .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 139, stk . 2, og § 154, stk . 1, udgår »indledende og« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 139, stk . 2 er en konsekvens af, at der siden 2006 ikke 
har været krav om udarbejdelse af et indledende likvidationsregnskab i selskabslovgivningen . Kravet om 
udarbejdelse af det afsluttende likvidationsregnskab er derimod fortsat gældende og foreslås også bibe-
holdt i forslaget til selskabsloven .

Det afsluttende likvidationsregnskab skal dække perioden fra den sidste dato, fra hvilken der er aflagt års-
rapport, frem til virksomhedens ophør .

Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt 
årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til 
dens opløsning . Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i årsregnskabslovens 
§ 138 er overskredet, være indsendt .

Hvis en virksomhed imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af 
årsrapport udløber, kan virksomheden dog undlade at aflægge og  indsende årsrapport for det pågæl-
dende år . Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode 
fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør .
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Gældende bestemmelse
§ 140 . For virksomheder, der er under rekonstruktion efter konkursloven, kan Erhvervsstyrelsen tillade, 
at årsrapporten uanset fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., først indsendes, så den modtages i styrelsen senest 
1 måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør . Overskrides denne frist, finder §§ 150-152 tilsvaren-
de anvendelse, idet afgiften beregnes fra 1 måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør .

Stk. 2. Overgår virksomheden til konkurs, gælder bestemmelserne i § 141 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 140 . For virksomheder, der er under betalingsstandsning efter konkursloven, kan Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen tillade, at årsrapporten uanset fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., først indsendes, så den modtages i 
styrelsen senest 1 måned efter betalingsstandsningens ophør . Overskrides denne frist, finder §§ 150-152 
tilsvarende anvendelse, idet afgiften beregnes fra 1 måned efter betalingsstandsningens ophør .

Stk. 2 . Overgår virksomheden til konkurs, gælder bestemmelserne i § 141 .
Stk. 3 . For virksomheder, for hvilke der er indledt akkordforhandlinger i henhold til konkursloven, fin-

der stk . 1 og 2 tilsvarende anvendelse . Årsrapporten skal indsendes, så den er modtaget i styrelsen senest 
1 måned efter akkordens stadfæstelse .

Lovbemærkninger
Forslaget lovfæster den nuværende praksis i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende suspension af 
indsendelsespligten for virksomheder under betalingsstandsning efter konkursloven .

Når henses til betalingsstandsningens formål og til, at kreditorernes interesser varetages i forbindelse 
med skifteretsbehandlingen, foreslås det således i stk . 1, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan suspen-
dere pligten til at indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i betalingsstandsningsperioden, 
hvis virksomheden anmoder om tilladelse hertil . Genoptages virksomheden efter betalingsstandsningens 
ophør, skal årsrapporten være modtaget i styrelsen senest 1 måned derefter. Overskrides denne frist, fin-
der reglerne om manglende eller for sen modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i §§ 150-152 og 
§ 162, stk . 1, nr . 1, anvendelse . Afgiften efter § 151 beregnes i så fald fra 1 måned efter betalingsstands-
ningens ophør .

Forslagets stk . 3 gør reglerne vedrørende betalingsstandsning tilsvarende anvendelige på akkordforhand-
ling efter konkursloven .

Ændret ved lov nr . 718 af 25 . juni 2010
I § 140, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »betalingsstandsning« til: »rekonstruktionsbehandling« .

I § 140, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., ændres »betalingsstandsningens« til: »rekonstruktionsbehandlingens« .

§ 140, stk . 3, ophæves .

Lovbemærkninger
Der er tale om konsekvensændringer som følge af de foreslåede regler om rekonstruktionsbehandling .
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Det foreslås at ændre årsregnskabslovens § 140 om fristen for indsendelse af årsrapport, således at 
rekonstruktionsbehandling træder i stedet for betalingsstandsning og forhandling om tvangsakkord .

Forslaget indebærer, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan tillade, at årsrapporten for en virksomhed, der 
er under rekonstruktionsbehandling efter konkursloven, først skal indsendes, så den modtages i styrelsen 
senest en måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør . Overgår virksomheden til konkurs, gælder 
årsregnskabslovens § 141 (som ikke foreslås ændret) .
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Gældende bestemmelse
§ 141 . For virksomheder, som er under konkurs, skal der ikke indsendes årsrapport til Erhvervsstyrelsen .

Stk. 2. Genoptages virksomheden, skal den indsende årsrapporter for tidsrummet fra den sidst ind-
sendte årsrapports balancedag til udløbet af virksomhedens seneste regnskabsår forud for konkursbe-
handlingens ophør, således at disse modtages i styrelsen senest 1 måned efter konkursbehandlingens op-
hør . I stedet for de i 1 . pkt . nævnte årsrapporter kan styrelsen give tilladelse til, at virksomheden indsen-
der en åbningsbalance, som er udarbejdet pr . datoen for konkursbehandlingens ophør . Årsregnskaber og 
eventuelle koncernregnskaber, der er indeholdt i de i 1 . pkt . nævnte årsrapporter, og den i 2 . pkt . nævnte 
åbningsbalance skal være revideret, hvis virksomheden er underlagt revisionspligt, jf . § 135, stk . 1, 1 . pkt . 
Er virksomheden fritaget for revisionspligt, finder § 9, stk . 6, § 10 a og § 135 a, stk . 1, 2 . pkt ., tilsvarende 
anvendelse . Overskrides indsendelsesfristen i 1 . pkt ., finder §§ 150-152 tilsvarende anvendelse, idet af-
giften beregnes fra 1 måned efter konkursbehandlingens ophør .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 141 . For virksomheder, som er under konkurs, skal der ikke indsendes årsrapport til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen .

Stk. 2 . Genoptages virksomheden, skal den indsende årsrapporter for tidsrummet fra den sidst ind-
sendte årsrapports balancedag til udløbet af virksomhedens seneste regnskabsår forud for konkursbe-
handlingens ophør, således at disse modtages i styrelsen senest 1 måned efter konkursbehandlingens 
ophør . I stedet for de i 1 . pkt . nævnte årsrapporter kan styrelsen give tilladelse til, at virksomheden ind-
sender en revideret åbningsbalance, som er udarbejdet pr . datoen for konkursbehandlingens ophør . Over-
skrides indsendelsesfristen i 1 . pkt ., finder §§ 150-152 tilsvarende anvendelse, idet afgiften beregnes fra 
1 måned efter konkursbehandlingens ophør .

Lovbemærkninger
Forslaget er en videreførelse af den nuværende praksis i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende sus-
pension af indsendelsespligten for virksomheder, som er under konkursbehandling .

Som ved betalingsstandsning tjener det ikke noget formål at kræve årsrapport indsendt til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen for virksomheder, der er under konkursbehandling . Det foreslås derfor i stk . 1, at der 
ikke skal indsendes årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for virksomheder, som er under konkurs .

Genoptages virksomheden efter konkursbehandlingens afslutning, foreslås det i stk . 2, at virksomheden 
senest en måned efter konkursbehandlingens ophør skal indsende de årsrapporter, som virksomheden har 
undladt at indsende under konkursbehandlingen i medfør af stk . 1 . Alternativt kan virksomheden efter til-
ladelse fra styrelsen indsende en revideret åbningsbalance med henblik på offentliggørelse . Dette vil navn-
lig være aktuelt, hvis der ikke har været nogen relevant aktivitet i virksomheden i den mellemliggende peri-
ode. Overskrides indsendelsesfristen, finder reglerne om manglende eller for sen modtagelse i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen i §§ 150-152 og § 162, stk . 1, nr . 1, anvendelse . Afgiften efter § 151 beregnes i så 
fald fra 1 måned efter konkursbehandlingens ophør .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 141, stk . 2, 2 . pkt ., udgår »revideret« .
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I § 141, stk . 2, indsættes efter 2 . pkt .:

»De i 1 . pkt . nævnte årsrapporter og den i 2 . pkt . nævnte åbningsbalance skal være revideret, hvis virk-
somheden er underlagt revisionspligt, jf . § 135, stk . 1, 1 . pkt . Er virksomheden fritaget for revisionspligt, 
finder § 9, stk. 2, § 10 a og § 135 a, stk. 1, 2. pkt., tilsvarende anvendelse.«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 141, stk . 2, skal virksomheder, der er under kon-
kurs, og som ønsker at genoptage virksomheden, indsende reviderede årsrapporter til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen for de regnskabsår, hvor virksomheden har været under konkurs . Virksomheden kan i ste-
det efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende en revideret åbningsbalance pr . datoen for 
konkursbehandlingens ophør .

Det foreslås, at § 141, stk . 2, ændres således, at de nævnte årsrapporter eller den åbningsbalance, som 
virksomheden efter tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan indsende i stedet for de manglende 
årsrapporter, ikke skal være revideret, hvis generalforsamlingen eller lignende har truffet beslutning om 
at fravælge revision af den kommende årsrapport efter den nye bestemmelse i § 135, stk . 1, pkt . (forsla-
gets § 1, nr. 48), og har oplyst dette i den sidst aflagte årsrapport efter den nye bestemmelse i § 10 a (for-
slagets § 1, nr . 6) . Det forhold, at virksomheden kommer under konkurs, ændrer således ikke en tidligere 
truffet beslutning om fravalg af revision, men generalforsamlingen kan naturligvis efterfølgende ændre 
beslutningen, eksempelvis når der træffes beslutning om genoptagelse af virksomheden .

Virksomheden vil være underlagt revisionspligt på genoptagelsestidspunktet, hvis virksomheden har 
været eller ville have været underlagt revisionspligt i årsrapporterne i de to foregående regnskabsår forud 
for datoen for konkursbehandlingens ophør . Virksomheden kan undlade revision, hvis den opfylder betin-
gelserne for at undlade revision, jf . den nye bestemmelse i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., i de to regnskabsår, der 
ligger umiddelbart forud for genoptagelsen . Fravalget af revision skal tidligere være besluttet på en ordi-
nær generalforsamling, og fravalget af revision skal have været oplyst i den senest aflagte årsrapport, jf. 
den nye § 10 a (forslagets § 1, nr . 6) .

Pligten til at indsende revideret åbningsbalance vil som nævnt ovenfor som udgangspunkt afhænge af virk-
somhedens størrelse i de seneste to år, dvs . også under konkursen . Dette betyder, at en virksomhed under 
konkurs kan have aktiviteter og omsætning, selvom virksomheden er under konkurs . Det kan også være 
tilfældet, at virksomheden ikke har haft aktiviteter under konkursen, og virksomheden vil i et sådant til-
fælde være fritaget for revision af åbningsbalancen .

Hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt, i overensstemmelse med det ovenfor anførte ind-
sender en ikke revideret årsrapport til styrelsen, skal ledelsen erklære i ledelsespåtegningen, at betingel-
serne herfor er opfyldt, jf . den nye bestemmelse i § 9, stk . 2 (forslagets § 1, nr . 5) . Ønsker virksomheden 
frivilligt at lade årsrapporten revidere m.v., finder den nye bestemmelse i § 135 a anvendelse (forslagets 
§ 1, nr . 48) .

Hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt, i stedet ønsker at indsende en ikke revideret åbnings-
balance til styrelsen, skal ledelsen tilsvarende forsyne denne med en ledelsespåtegning, hvori ledelsen 
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erklærer, at betingelserne for at undlade revision af åbningsbalancen er opfyldt . Ønsker virksomheden fri-
villigt at lade åbningsbalancen revidere m.v., finder den nye bestemmelse i § 135 a tilsvarende anvendelse.

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 141, stk . 2, 3 . pkt ., affattes således:

»Årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber, der er indeholdt i de i 1 . pkt . nævnte årsrapporter, og 
den i 2 . pkt . nævnte åbningsbalance skal være revideret, hvis virksomheden er underlagt revisionspligt, jf . 
§ 135, stk . 1, 1 . pkt .«

I § 141, stk . 2, 4 . pkt ., ændres »§ 9, stk . 2, « til «§ 9, stk . 4,«

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 141, stk . 2, 3 . pkt ., er en konsekvens af de foreslåede ændringer i § 135, 
stk . 1 og 5 . Der henvises til bemærkningerne hertil .

§ 141, stk . 2, 4 . pkt ., indeholder en henvisning til § 9, stk . 2, der nu bliver stk . 4 . Som en konsekvens heraf 
foreslås det, at henvisningen til § 9, stk . 2, ændres til § 9, stk . 4 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 141, stk . 2, 4 . pkt ., ændres »§ 9, stk . 4,« til: »§ 9, stk . 6,« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af henvisningen i årsregnskabslovens § 141, stk . 2, 4 . pkt ., fra § 9, stk . 4, til § 9, 
stk . 6, er en konsekvens af, at der i forslagets § 1, nr . 20 og 24, indsættes to nye stykker i § 9, hvorefter 
den gældende § 9, stk . 4, videreføres som § 9, stk . 6, uden ændringer .

Gældende bestemmelse
§ 142 . Andre bestræbelser for at rekonstruere en virksomhed end de i §§ 140 og 141 nævnte fritager 
ikke virksomheden for pligten til at indsende årsrapport inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 142 . Andre bestræbelser for at rekonstruere en virksomhed end de i §§ 140 og 141 nævnte fritager 
ikke virksomheden for pligten til at indsende årsrapport inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1 .

Lovbemærkninger
Af hensyn til kreditorernes interesser foreslås det i lighed med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuvæ-
rende praksis, at kravet om indsendelse af årsrapport opretholdes ved andre bestræbelser på rekonstruk-
tion af virksomheden end de i §§ 140 og 141 nævnte .
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Gældende bestemmelse
§ 142 . Andre bestræbelser for at rekonstruere en virksomhed end de i §§ 140 og 141 nævnte fritager 
ikke virksomheden for pligten til at indsende årsrapport inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 142 . Andre bestræbelser for at rekonstruere en virksomhed end de i §§ 140 og 141 nævnte fritager 
ikke virksomheden for pligten til at indsende årsrapport inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1 .

Lovbemærkninger
Af hensyn til kreditorernes interesser foreslås det i lighed med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nuvæ-
rende praksis, at kravet om indsendelse af årsrapport opretholdes ved andre bestræbelser på rekonstruk-
tion af virksomheden end de i §§ 140 og 141 nævnte .
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Indsendelse for udenlandske virksomheder med filial i Danmark

Gældende bestemmelse
§ 143 . Filialbestyrerne for en filial, der er registreret i Erhvervsstyrelsen som filial af en udenlandsk virk-
somhed, skal indsende den udenlandske virksomheds reviderede årsrapport, så den er modtaget i styrel-
sen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning . Der kan ikke dispenseres fra fristen . Filialens eget 
regnskab kan ikke indsendes i stedet .

Stk. 2. Den indsendte årsrapport skal i det mindste foreligge således, som den er udarbejdet og offent-
liggjort efter reglerne i den stat, som virksomheden henhører under .

Stk. 3. Årsrapport for en udenlandsk virksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land, 
kan indsendes i urevideret stand, hvis revision er undladt i overensstemmelse med den lovgivning, der gæl-
der for virksomheden .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 143 . Filialbestyrerne for en filial, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som filial af en uden-
landsk virksomhed, skal indsende den udenlandske virksomheds reviderede årsrapport, så den er modta-
get i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning . Der kan ikke dispenseres fra fristen . Fili-
alens eget regnskab kan ikke indsendes i stedet .

Stk. 2 . Den indsendte årsrapport skal i det mindste foreligge således, som den er udarbejdet og offent-
liggjort efter reglerne i den stat, som virksomheden henhører under .

Stk. 3 . Årsrapport for en udenlandsk virksomhed, der henhører under lovgivningen i et EU-land eller i 
et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale, kan indsendes i urevideret stand, hvis revision er 
undladt i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for virksomheden .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 63 a om filialbestyrernes pligt til at indsende den 
udenlandske virksomheds årsregnskab m .v . til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggø-
relse samt selskabslovenes bestemmelser om sletning af filialer på grund af manglende indsendelse af den 
udenlandske virksomheds årsregnskab . Bestemmelsen implementerer 11 . direktivs artikel 4 .

Af hensyn til ensartetheden foreslås indsendelsesfristen ændret fra 6 til 5 måneder i lighed med indsen-
delsesfristen for danske virksomheder i lovforslagets § 138, stk . 1, 2 . pkt . Modtages årsrapporten for sent 
i styrelsen, pålægges der afgift efter reglerne i §§ 150-152 .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 143, stk . 3 ændres »i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,« til:

»i et EU/EØS-land,« .
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Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens §§ 5, 6, 112, 143 og 144 indeholder en præcisering af 
anvendelsesområdet i de pågældende bestemmelser . Det præciseres således, at der med et land, hvormed 
Fællesskabet har indgået aftale, menes et EØS-land .
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Gældende bestemmelse
§ 144 . Er den udenlandske virksomhed en dattervirksomhed, kan filialbestyrerne i stedet for den i § 143 
nævnte årsrapport indsende modervirksomhedens koncernregnskab til Erhvervsstyrelsen i henhold til 
§ 146, stk . 5, hvis
1) såvel datter- som modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
2) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2013/34/EU med senere ændringer samt er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler, jf . dog 
§ 143, stk . 3,

3) undladelsen er i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for virksomheden,
4) regnskaberne for virksomheden og dens dattervirksomheder indgår ved fuld konsolidering eller ved 

indregning og måling til regnskabsmæssig indre værdi i modervirksomhedens koncernregnskab,
5) alle virksomhedsdeltagerne har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågældende 

regnskabsår,
6) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 

og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et sene-
re regnskabsår, og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, eller filialens 
afmelding eller sletning af styrelsens register er offentliggjort, og 

7) modervirksomheden i sin årsrapport oplyser, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde egen 
årsrapport med angivelse af den anvendte undtagelsesbestemmelse .
Stk. 2. Henhører den udenlandske virksomhed ikke under en i stk . 1 omhandlet lovgivning, kan filialbe-

styrerne i stedet for den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervsstyrelsen indsende modervirk-
somhedens koncernregnskab i henhold til § 146, stk . 5, hvis
1) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med det i stk . 1, nr . 2, omhandlede direktiv el-

ler efter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne i det nævnte direktiv, og som er revide-
ret af personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder modervirksomhe-
den henhører, og

2) betingelserne i stk . 1, nr . 3-7, er opfyldt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 144 . Er den udenlandske virksomhed en dattervirksomhed, kan filialbestyrerne i stedet for den i § 143 
nævnte årsrapport indsende modervirksomhedens koncernregnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 
henhold til § 146, stk . 5, hvis
1) såvel datter- som modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU-land eller i et andet land, 

hvormed Fællesskabet har indgået aftale,
2) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets direktiv 83/349/EØF med senere 

ændringer om konsoliderede regnskaber samt er revideret og offentliggjort efter de nævnte regler, jf . 
dog § 143, stk . 3,

3) undladelsen er i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for virksomheden,
4) regnskaberne for virksomheden og dens dattervirksomheder indgår ved fuld konsolidering eller ved 

indregning og måling til regnskabsmæssig indre værdi i modervirksomhedens koncernregnskab,
5) alle virksomhedsdeltagerne har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden for det pågældende 

regnskabsår,
6) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for virksomhedens forpligtelser, indtil tilbagekaldel-

se af indeståelsen er offentliggjort med en frist på mindst 3 måneder eller filialens afmeldelse eller slet-
telse af styrelsens register er offentliggjort med en tilsvarende frist og
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7) modervirksomheden i sin årsrapport oplyser, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde egen 
årsrapport med angivelse af den anvendte undtagelsesbestemmelse .
Stk. 2 . Henhører den udenlandske virksomhed ikke under en i stk . 1 omhandlet lovgivning, kan filial-

bestyrerne i stedet for den udenlandske virksomheds årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsen-
de modervirksomhedens koncernregnskab i henhold til § 146, stk . 5, hvis
1) koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med det i stk . 1, nr . 2, omhandlede direktiv eller 

efter regler, der i det mindste er ligeværdige med reglerne i det nævnte direktiv, og som er revideret af 
personer, der er autoriseret i medfør af den nationale lovgivning, hvorunder modervirksomheden hen-
hører, og

2) betingelserne i stk . 1, nr . 3-7, er opfyldt .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 63 b, som implementerer 11 . direktivs artikel 4 .

Bestemmelsen vedrører situationen, hvor den udenlandske virksomhed, som har registreret filial i Dan-
mark, er dattervirksomhed i en koncern, der aflægger koncernregnskab. I stedet for at indsende den uden-
landske virksomheds årsrapport kan filialbestyrerne indsende et sådant koncernregnskab, hvis betingel-
serne i bestemmelsen er opfyldt .

Som noget nyt er dog foreslået, at tilbagekaldelse af en modervirksomheds indeståelseserklæring for den 
udenlandske dattervirksomheds forpligtelser først får retsvirkning 3 måneder efter offentliggørelsen . Ved 
offentliggørelse af filialens afmelding eller slettelse går der tilsvarende 3 måneder inden tilbagekaldelsen 
får retsvirkning .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 144, stk . 1, nr . 1, ændres »i et EU-land eller i et andet land, hvormed Fællesskabet har indgået aftale,« 
til: »i et EU/EØS-land,« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i årsregnskabslovens §§ 5, 6, 112, 143 og 144 indeholder en præcisering af 
anvendelsesområdet i de pågældende bestemmelser . Det præciseres således, at der med et land, hvormed 
Fællesskabet har indgået aftale, menes et EØS-land .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 144, stk . 1, nr . 2, ændres »Rådets direktiv 83/349/EØF med senere ændringer om konsoliderede regn-
skaber« til: »Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at direktivhenvisningen i årsregnskabslovens § 144, stk . 1, nr . 2, ændres til det nye regn-
skabsdirektiv, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26 . juni 2013, om årsregnskaber, 
konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Euro-
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pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 
83/349/EØF, som fremover er gældende på området .

Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
§ 144, stk . 1, nr . 6, affattes således:

»6) modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser 
og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt årsrapport for et senere 
regnskabsår, og denne er modtaget og offentliggjort efter reglerne i kapitel 19 og 20, eller filialens afmel-
ding eller sletning af styrelsens register er offentliggjort og«

Lovbemærkninger
§ 144 indeholder regler for indsendelse til Erhvervsstyrelsen af årsrapporter for udenlandske dattervirk-
somheder, som har filialer i Danmark. Ifølge det gældende § 144, stk. 1, kan filialbestyreren for en filial af 
en udenlandsk dattervirksomhed i stedet for at indsende dattervirksomhedens egen årsrapport indsende 
modervirksomhedens koncernregnskab, hvis en række betingelser herfor er opfyldt . Betingelserne frem-
går af § 144, stk . 1, nr . 1-7 . Efter det gældende stk . 1, nr . 6, er en af betingelserne, at modervirksomheden 
har erklæret, at den indestår for den udenlandske virksomheds forpligtelser, indtil tilbagekaldelse af inde-
ståelsen er offentliggjort, eller indtil filialens afmeldelse eller slettelse er offentliggjort.

§ 144, stk . 1, er en implementering af regnskabsdirektivets artikel 37 og artikel 3 i direktiv 89/666/EØF 
(filialdirektivet, også benævnt 11. selskabsdirektiv), der dog kun omhandler virksomheder med hjemsted 
inden for EU/EØS. Ifølge § 144, stk. 2, finder § 144, stk. 1, med visse modifikationer anvendelse på filia-
ler af dattervirksomheder beliggende uden for EU/EØS .

Med det foreslåede § 144, stk . 1, nr . 6, tilnærmes bestemmelsens ordlyd til regnskabsdirektivets artikel 
37, og samtidig bringes bestemmelsens ordlyd i overensstemmelse med § 6, stk . 1, nr . 5, og § 78 a, stk . 
1, nr . 5, der tilsvarende stiller krav om, at modervirksomheden indestår for dattervirksomhedens forplig-
telser og har afgivet erklæring herom. Betingelsen i § 6, stk. 1, nr. 5, er en af flere betingelser, der skal 
opfyldes, for at en dattervirksomhed kan undlade at udarbejde årsrapport og i stedet for nøjes med at ind-
sende en undtagelseserklæring. Betingelsen i § 78 a, stk. 1, nr. 5, er en af flere betingelser, der skal opfyl-
des, for at en mellemstor dattervirksomhed kan aflægge årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B. 
Disse bestemmelser er ligeledes baseret på artikel 37 i regnskabsdirektivet .

Det foreslåede § 144, stk . 1, nr . 6, indebærer en præcisering, idet det tydeliggøres, at garantien omfatter 
alle eksisterende forpligtelser samt forpligtelser, der opstår, indtil dattervirksomheden måtte have ind-
sendt en årsrapport, som er modtaget og offentliggjort efter reglerne herom .

Uanset om dattervirksomheden indsender en årsrapport, vil modervirksomheden fortsat hæfte for for-
pligtelser opstået inden årsrapporten blev offentliggjort . Denne hæftelse ophører først, når forpligtel-
serne er indfriet .

Indsendelse af undtagelseserklæring m .v .  
for virksomheder som udnytter undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144

Gældende bestemmelse
§ 145 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori le-
delsen
1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt .

Stk. 2. Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår . Erklæringen skal være modta-
get i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides denne frist, finder §§ 150-
152 tilsvarende anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 145 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori ledel-
sen
1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt .

Stk. 2 . Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår . Erklæringen skal være modta-
get i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides denne frist, 
finder §§ 150-152 tilsvarende anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører med visse ændringer den gældende retstilstand vedrørende indsendelse af undta-
gelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i de tilfælde, hvor virksomheden undlader at aflægge 
og indsende årsregnskab m .v . til styrelsen i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 19 
(lovforslagets § 4) .

Det præciseres i forslagets stk . 1, at ledelsen er ansvarlig for, at betingelserne for at anvende undtagelsen 
er opfyldt, idet ledelsen i erklæringen skal indestå herfor .

Erklæringen offentliggøres i henhold til § 154 .

Der gælder samme indsendelsesfrist for undtagelseserklæringen som for den årsrapport, undtagelseser-
klæringen træder i stedet for, jf . henvisningen i stk . 2 til forslagets § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides fristen, 
pålægges ledelsen afgift efter reglerne i §§ 150-152 . Efter de nugældende regler pålægges der ikke afgift 
ved for sen indsendelse af undtagelseserklæring . Da undtagelseserklæringen indsendes i stedet for års-
rapport, foreslås det, at undtagelseserklæringer sidestilles med årsrapporter i afgiftsmæssig henseende .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 145 affattes således:

»Indsendelse af undtagelseserklæring og supplerende dokumenter m .v . for virksomheder, som anvender 
undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144« .
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Indsendelse af undtagelseserklæring m .v .  
for virksomheder som udnytter undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144

Gældende bestemmelse
§ 145 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori le-
delsen
1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt .

Stk. 2. Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår . Erklæringen skal være modta-
get i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides denne frist, finder §§ 150-
152 tilsvarende anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 145 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 4, skal indsende en undtagelseserklæring, hvori ledel-
sen
1) oplyser, at den pågældende undtagelse er taget i anvendelse, og
2) indestår for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt .

Stk. 2 . Der skal indsendes undtagelseserklæring for hvert regnskabsår . Erklæringen skal være modta-
get i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides denne frist, 
finder §§ 150-152 tilsvarende anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører med visse ændringer den gældende retstilstand vedrørende indsendelse af undta-
gelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i de tilfælde, hvor virksomheden undlader at aflægge 
og indsende årsregnskab m .v . til styrelsen i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 19 
(lovforslagets § 4) .

Det præciseres i forslagets stk . 1, at ledelsen er ansvarlig for, at betingelserne for at anvende undtagelsen 
er opfyldt, idet ledelsen i erklæringen skal indestå herfor .

Erklæringen offentliggøres i henhold til § 154 .

Der gælder samme indsendelsesfrist for undtagelseserklæringen som for den årsrapport, undtagelseser-
klæringen træder i stedet for, jf . henvisningen i stk . 2 til forslagets § 138, stk . 1, 2 . pkt . Overskrides fristen, 
pålægges ledelsen afgift efter reglerne i §§ 150-152 . Efter de nugældende regler pålægges der ikke afgift 
ved for sen indsendelse af undtagelseserklæring . Da undtagelseserklæringen indsendes i stedet for års-
rapport, foreslås det, at undtagelseserklæringer sidestilles med årsrapporter i afgiftsmæssig henseende .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Overskriften før § 145 affattes således:

»Indsendelse af undtagelseserklæring og supplerende dokumenter m .v . for virksomheder, som anvender 
undtagelserne i §§ 4-6, 78 a, 112 og 144« .
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af overskriften før den gældende § 145 i årsregnskabsloven er en konsekvens af 
forslaget til indsættelse af ny § 146 a, der vedrører de dokumenter, der skal indsendes sammen med års-
rapporten for dattervirksomheder, der benytter undtagelsen for mellemstore virksomheder i forslaget til 
ny § 78 a .

Gældende bestemmelse
§ 146 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 1, skal til Erhvervsstyrelsen indsende undta-
gelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 5, stk . 1, nævnte koncernregnskab,
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til of-

fentliggørelse, eller
3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse med 

den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 2. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 2, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) den i § 5, stk . 2, nævnte årsrapport eller
2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har modta-

get til offentliggørelse .
Stk. 3. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 3, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 ledsaget af
1) den i § 5, stk . 3, nævnte årsrapport eller
2) officielt bekræftet dokumentation for, at årsrapporten er offentliggjort i overensstemmelse med den 

lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 4. Virksomheder, der udnytter undtagelsen i § 6, stk . 1, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 6, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til of-

fentliggørelse .
Herudover skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 6, stk . 1, nr . 4 og 5 . Sidstnævnte erklæring 

skal blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .
Stk. 5. Udnyttes undtagelserne i § 144, skal filialbestyrerne til Erhvervsstyrelsen indsende undtagel-

seserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 144, stk . 1 eller 2, nævnte koncernregnskab og
2) de erklæringer, der er nævnt i § 144, stk . 1, nr . 5 og 6, idet sidstnævnte erklæring blot skal indsendes 

for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 146 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 1, skal til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ind-
sende undtagelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 5, stk . 1, nævnte koncernregnskab,
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse, eller
3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse med 

den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 2 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 2, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) den i § 5, stk . 2, nævnte årsrapport eller
2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har modta-

get til offentliggørelse .
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Gældende bestemmelse
§ 146 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 1, skal til Erhvervsstyrelsen indsende undta-
gelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 5, stk . 1, nævnte koncernregnskab,
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til of-

fentliggørelse, eller
3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse med 

den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 2. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 2, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) den i § 5, stk . 2, nævnte årsrapport eller
2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har modta-

get til offentliggørelse .
Stk. 3. Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 3, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 ledsaget af
1) den i § 5, stk . 3, nævnte årsrapport eller
2) officielt bekræftet dokumentation for, at årsrapporten er offentliggjort i overensstemmelse med den 

lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 4. Virksomheder, der udnytter undtagelsen i § 6, stk . 1, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 6, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til of-

fentliggørelse .
Herudover skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 6, stk . 1, nr . 4 og 5 . Sidstnævnte erklæring 

skal blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .
Stk. 5. Udnyttes undtagelserne i § 144, skal filialbestyrerne til Erhvervsstyrelsen indsende undtagel-

seserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 144, stk . 1 eller 2, nævnte koncernregnskab og
2) de erklæringer, der er nævnt i § 144, stk . 1, nr . 5 og 6, idet sidstnævnte erklæring blot skal indsendes 

for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 146 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 1, skal til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ind-
sende undtagelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 5, stk . 1, nævnte koncernregnskab,
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse, eller
3) officielt bekræftet dokumentation for, at koncernregnskabet er offentliggjort i overensstemmelse med 

den lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 2 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 2, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) den i § 5, stk . 2, nævnte årsrapport eller
2) henvisning til den årsrapport, i hvilken virksomhedens regnskab indgår, og som styrelsen har modta-

get til offentliggørelse .
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Stk. 3 . Virksomheder, som udnytter undtagelsen i § 5, stk . 3, skal til styrelsen indsende undtagelses-
erklæring i henhold til § 145 ledsaget af
1) den i § 5, stk . 3, nævnte årsrapport eller
2) officielt bekræftet dokumentation for, at årsrapporten er offentliggjort i overensstemmelse med den 

lovgivning, der gælder for den udenlandske virksomhed .
Stk. 4 . Virksomheder, der udnytter undtagelsen i § 6, stk . 1, skal til styrelsen indsende undtagelses-

erklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 6, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse .
Herudover skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 6, stk . 1, nr . 4 og 5 . Sidstnævnte erklæring skal 
blot indsendes for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .

Stk. 5 . Udnyttes undtagelserne i § 144, skal filialbestyrerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsen-
de undtagelseserklæring i henhold til § 145 suppleret med
1) det i § 144, stk . 1 eller 2, nævnte koncernregnskab og
2) de erklæringer, der er nævnt i § 144, stk . 1, nr . 5 og 6, idet sidstnævnte erklæring blot skal indsendes 

for det første regnskabsår, undtagelsen tages i anvendelse .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører og præciserer med visse ændringer den gældende retstilstand vedrørende indsen-
delse af undtagelseserklæring m .v . til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i de tilfælde, hvor virksomheden 
udnytter undtagelserne i den gældende årsregnskabslovs §§ 2 e og 2 f, som er videreført i forslagets § 5, 
samt hvor virksomheden udnytter den nytilkomne undtagelse i § 6 (der henvises til §§ 5 og 6 og bemærk-
ningerne hertil) .

For alle de omhandlede situationer gælder det, at der skal indsendes erklæring i henhold til § 145, og at 
denne skal suppleres med de særlige dokumenter og oplysninger, der gælder for den pågældende undta-
gelse . Erklæringen offentliggøres i henhold til § 154 .

Det følger af henvisningerne til § 145, at der gælder samme frist for indsendelse af undtagelseserklæring 
som for indsendelse af årsrapport, og at der vil blive pålagt afgift, hvis erklæringen modtages for sent (se 
bemærkningerne til § 145) .

Gældende bestemmelse
§ 146 a . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk . 1, skal indsende årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
1) det i § 78 a, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse .
Stk. 2. Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk . 1, nr . 4 og 5 .
Stk. 3. Erklæringerne i henhold til stk . 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket er-

klæringerne afgives .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 146 indsættes:

»§ 146 a . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk . 1, skal indsende årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
1) det i § 78 a, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse .
Stk. 2 . Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk . 1, nr . 4 og 5 .
Stk. 3 . Erklæringerne i henhold til stk . 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket erklæ-

ringerne afgives .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 146 a, der regulerer de doku-
menter, der skal indsendes sammen med årsrapporterne for dattervirksomheder, der benytter den fore-
slåede, nye undtagelsesmulighed i lovens § 78 a .

Det foreslås i den nye § 146 a, stk . 1, nr . 1 og 2, at dattervirksomheden sammen med sin egen årsrapport 
skal indsende koncernregnskabet for modervirksomheden, hvori dattervirksomheden indgår . Hvis koncer-
nregnskabet er aflagt af en modervirksomhed, der allerede har indsendt dette til Erhvervsstyrelsen, kan 
dattervirksomheden vælge i stedet at henvise hertil .

Herudover foreslås det i § 146 a, stk . 2, at de to erklæringer, der i henhold til forslaget til ny § 78 a, stk . 1, 
nr . 4 og 5, skal udarbejdes, skal indsendes sammen med årsrapporten, jf . dog stk . 3 . Det drejer sig om 
erklæringen om, at alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere er indforstået med, at undtagelsen 
benyttes og erklæringen om modervirksomhedens garanti for dattervirksomhedens forpligtelser .

De modtagne dokumenter skal indsendes sammen med dattervirksomhedens årsrapport . Det vil således 
ikke være muligt at indsende koncernregnskabet eller de krævede erklæringer efterfølgende . Hvis koncer-
nregnskabet ikke foreligger, når dattervirksomhedens årsrapport skal indsendes, vil undtagelsen ikke 
kunne benyttes .

Det foreslås i § 146 a, stk . 3, at de to erklæringer kun skal indsendes det første år, for hvilket erklæringerne 
afgives .
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Gældende bestemmelse
§ 146 a . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk . 1, skal indsende årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
1) det i § 78 a, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse .
Stk. 2. Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk . 1, nr . 4 og 5 .
Stk. 3. Erklæringerne i henhold til stk . 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket er-

klæringerne afgives .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
Efter § 146 indsættes:

»§ 146 a . Dattervirksomheder, der anvender undtagelsen i § 78 a, stk . 1, skal indsende årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen i henhold til § 138 suppleret med
1) det i § 78 a, stk . 1, nævnte koncernregnskab eller
2) en henvisning til koncernregnskabet, der er indeholdt i en årsrapport, som styrelsen har modtaget til 

offentliggørelse .
Stk. 2 . Der skal indsendes de erklæringer, der er nævnt i § 78 a, stk . 1, nr . 4 og 5 .
Stk. 3 . Erklæringerne i henhold til stk . 2 skal kun indsendes for det første regnskabsår, for hvilket erklæ-

ringerne afgives .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 146 a, der regulerer de doku-
menter, der skal indsendes sammen med årsrapporterne for dattervirksomheder, der benytter den fore-
slåede, nye undtagelsesmulighed i lovens § 78 a .

Det foreslås i den nye § 146 a, stk . 1, nr . 1 og 2, at dattervirksomheden sammen med sin egen årsrapport 
skal indsende koncernregnskabet for modervirksomheden, hvori dattervirksomheden indgår . Hvis koncer-
nregnskabet er aflagt af en modervirksomhed, der allerede har indsendt dette til Erhvervsstyrelsen, kan 
dattervirksomheden vælge i stedet at henvise hertil .

Herudover foreslås det i § 146 a, stk . 2, at de to erklæringer, der i henhold til forslaget til ny § 78 a, stk . 1, 
nr . 4 og 5, skal udarbejdes, skal indsendes sammen med årsrapporten, jf . dog stk . 3 . Det drejer sig om 
erklæringen om, at alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere er indforstået med, at undtagelsen 
benyttes og erklæringen om modervirksomhedens garanti for dattervirksomhedens forpligtelser .

De modtagne dokumenter skal indsendes sammen med dattervirksomhedens årsrapport . Det vil således 
ikke være muligt at indsende koncernregnskabet eller de krævede erklæringer efterfølgende . Hvis koncer-
nregnskabet ikke foreligger, når dattervirksomhedens årsrapport skal indsendes, vil undtagelsen ikke 
kunne benyttes .

Det foreslås i § 146 a, stk . 3, at de to erklæringer kun skal indsendes det første år, for hvilket erklæringerne 
afgives .
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Erhvervsstyrelsen offentliggør de modtagne dokumenter .

Kravet om offentliggørelse af koncernregnskabet for modervirksomheden og de to erklæringer gennem-
fører det nye regnskabsdirektivs artikel 37, nr . 4 og 7 .

Gældende bestemmelse
§ 147 . En virksomhed, der indsender et koncernregnskab for en højere modervirksomhed i koncernen i 
henhold til § 112, skal indsende de yderligere oplysninger, som styrelsen måtte kræve med henblik på of-
fentliggørelse, idet der ikke kan kræves oplysninger ud over, hvad der skulle have været indeholdt i et kon-
cernregnskab efter denne lov, jf . dog § 160 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 147 . En virksomhed, der indsender et koncernregnskab for en højere modervirksomhed i koncernen i 
henhold til § 112, skal indsende de yderligere oplysninger, som styrelsen måtte kræve med henblik på 
offentliggørelse, idet der ikke kan kræves oplysninger ud over, hvad der skulle have været indeholdt i et 
koncernregnskab efter denne lov, jf . dog § 160 .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører den gældende årsregnskabslovs § 2 a, stk . 1, nr . 4, og stk . 2, som implemente-
rer 7 . direktivs artikel 9, stk . 1 .

Efter forslagets § 112 kan en modervirksomhed, der selv er dattervirksomhed under visse betingelser 
undlade at aflægge koncernregnskab og i stedet indsende et koncernregnskab for et højere koncernni-
veau . Efter § 147 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlange yderligere oplysninger, hvis det pågæl-
dende koncernregnskab mangler oplysninger, som danske koncerner skal give .
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Gældende bestemmelse
§ 147 . En virksomhed, der indsender et koncernregnskab for en højere modervirksomhed i koncernen i 
henhold til § 112, skal indsende de yderligere oplysninger, som styrelsen måtte kræve med henblik på of-
fentliggørelse, idet der ikke kan kræves oplysninger ud over, hvad der skulle have været indeholdt i et kon-
cernregnskab efter denne lov, jf . dog § 160 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 147 . En virksomhed, der indsender et koncernregnskab for en højere modervirksomhed i koncernen i 
henhold til § 112, skal indsende de yderligere oplysninger, som styrelsen måtte kræve med henblik på 
offentliggørelse, idet der ikke kan kræves oplysninger ud over, hvad der skulle have været indeholdt i et 
koncernregnskab efter denne lov, jf . dog § 160 .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører den gældende årsregnskabslovs § 2 a, stk . 1, nr . 4, og stk . 2, som implemente-
rer 7 . direktivs artikel 9, stk . 1 .

Efter forslagets § 112 kan en modervirksomhed, der selv er dattervirksomhed under visse betingelser 
undlade at aflægge koncernregnskab og i stedet indsende et koncernregnskab for et højere koncernni-
veau . Efter § 147 kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forlange yderligere oplysninger, hvis det pågæl-
dende koncernregnskab mangler oplysninger, som danske koncerner skal give .
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Statslige aktieselskabers indsendelse af halvårsrapport

Gældende bestemmelse
§ 148 . Statslige aktieselskaber skal indsende selskabets halvårsrapport, så den er modtaget i Erhvervs-
styrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders-periode .

Stk. 2. Ved manglende indsendelse af halvårsrapport kan styrelsen iværksætte tvangsbøder i henhold 
til § 162, stk . 1, nr . 1 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 148 . Statslige aktieselskaber skal indsende selskabets halvårsrapport, så den er modtaget i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders-periode .

Stk. 2 . Ved manglende indsendelse af halvårsrapport kan styrelsen iværksætte tvangsbøder i henhold 
til § 162, stk . 1, nr . 1 .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen i stk . 1 er en videreførelse af den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 3, om statslige 
aktieselskabers indsendelse af halvårsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Ved manglende indsendelse af halvårsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan styrelsen iværksætte 
tvangsbøder i henhold til forslagets § 162, stk . 1, nr . 1 .

Ændret ved lov nr . 738 af 1 . juni 2015
I § 148, stk . 1, ændres »2 måneder« til: »3 måneder« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 148, stk . 1, i årsregnskabsloven skal statslige aktieselskaber indsende selskabets 
halvårsrapport, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågæl-
dende 6-måneders-periode .

Det foreslås, at indsendelsesfristen i § 148, stk . 1, ændres fra 2 til 3 måneder .

Statslige aktieselskaber er ligesom børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf . den gæl-
dende § 7, stk . 1, nr . 4, i årsregnskabsloven .

Indsendelsesfristen for halvårsrapporter for børsnoterede virksomheder er ændret fra 2 til 3 måneder i 
gennemsigtighedsdirektivet, jf . Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU artikel 1, stk . 4, som 
ændrer artikel 5, stk . 1, i direktiv 2004/109/EF . For børsnoterede virksomheder er indsendelsesfristen for 
halvårsrapporter ikke fastsat i årsregnskabsloven, men i § 31, stk . 3, i bekendtgørelse nr . 837 af 14 . 
august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kommu-
nikation i forbindelse hermed med senere ændringer (indsendelsesbekendtgørelsen), som bl .a . er udstedt 
med hjemmel i § 148 a i årsregnskabsloven . Ændringen vil for de børsnoterede virksomheder derfor blive 
gennemført ved en ændring af indsendelsesbekendtgørelsen .
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Indsendelsesfristen foreslås forlænget tilsvarende for de statslige aktieselskaber, således at indsendelses-
fristen for halvårsrapporter fortsat vil være ens for børsnoterede virksomheder og statslige aktieselska-
ber .

De hidtil gældende bemærkninger til § 148 erstattes af ovenstående bemærkninger .
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Indsendelse af delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer  
optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land

Gældende bestemmelse
§ 148 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om indsendelse til samt offentliggørelse af halvårsrap-
porter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
i Erhvervsstyrelsen . Det samme gælder for delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere perio-
de end 6 måneder, jf . § 134 a, stk . 1 . Styrelsen kan herunder bestemme, at medlemmerne af virksomhe-
dens ledelse kan pålægges tvangsbøder ved manglende indsendelse af delårsrapport efter 1 . eller 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
Efter § 148 indsættes:

»Børsnoterede virksomheders indsendelse af delårsrapport

§ 148 a . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om indsendelse til samt offentliggørelse af 
børsnoterede virksomheders halvårsrapporter i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Det samme gælder for 
delårsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere periode end 6 måneder, jf . § 134 a, stk . 1 . Styrel-
sen kan herunder bestemme, at medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion kan pålægges 
tvangsbøder ved manglende indsendelse af delårsrapport efter 1 . eller 2 . pkt . «

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der i en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 148 a indføres hjemmel til, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse kan fastsætte regler om indsendelse af halvårsrapporter for børs-
noterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen . Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget i § 4, nr . 3, der giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
hjemmel til at fastsætte regler om, at børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal udar-
bejde halvårsrapport . Endvidere kan der fastsættes regler om sådanne virksomheders indsendelse af del-
årsrapporter, som frivilligt udarbejdes for en kortere periode end seks måneder . Baggrunden for dette for-
slag er, at Københavns Fondsbørs anbefaler børsnoterede virksomheder frivilligt at udarbejde delårsrap-
porter for en kortere periode end seks måneder . Sådanne delårsrapporter vil i lighed med halvårsrappor-
ter blive omfattet af Fondsrådets kontrol, jf . lovforslagets § 4, nr . 8 .

Den foreslåede bestemmelse i § 148 a indeholder hjemmel til at fastsætte regler om indsendelsen, herun-
der om indsendelsesfristen og om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens adgang til at pålægge medlemmerne 
af virksomhedens bestyrelse og direktion tvangsbøder ved manglende indsendelse af såvel halvårsrappor-
ter som delårsrapporter, der frivilligt er udarbejdet for en kortere periode end seks måneder .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
Overskriften til § 148 a affattes således:

»Indsendelse af delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regule-
ret marked i et EU/EØS-land«
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I § 148 a, 1 . pkt ., ændres » børsnoterede virksomheders halvårsrapporter« til: »halvårsrapporter for virk-
somheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af overskriften til § 148 a og § 148 a, 1 . pkt ., er alene af redaktionel karakter med 
henblik på at bringe betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle 
lovgivning og den seneste modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 148 a, 3 . pkt ., ændres »bestyrelse og direktion« til: »ledelse« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 148 a, 3 . pkt ., foreslås ændret således, at bestemmelsen anvender den generelle 
betegnelse »ledelse«, som dækker alle de ansvarlige ledelsesorganer, herunder også tilsynsorganet i en 
virksomhed med et tostrenget ledelsessystem, jf. den foreslåede definition af virksomhedens ledelse, som 
indsættes i lovens bilag 1, A, nr . 5 .
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Virksomhedens egen offentliggørelse af årsrapport

Gældende bestemmelse
§ 149 . Offentliggør virksomheden selv årsrapporten i sin helhed, skal dette ske i den form og affattelse, 
som har været genstand for lovpligtig eller frivillig revision .

Stk. 2. Offentliggør virksomheden en årsrapport, der ikke er fuldstændig, skal det klart fremgå af det 
offentliggjorte, at årsrapporten er forkortet, og at den fuldstændige årsrapport er tilgængelig i Erhvervs-
styrelsen, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at årsrapporten ikke er indsendt til styrelsen . Revisionspåteg-
ningen behøver ikke at indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af offentliggørelsen, 
hvis revisor har taget forbehold eller har forsynet revisionspåtegningen med supplerende oplysninger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 149 . Offentliggør virksomheden selv årsrapporten i sin helhed, skal dette ske i den form og affattelse, 
som har været genstand for lovpligtig eller frivillig revision .

Stk. 2 . Offentliggør virksomheden en årsrapport, der ikke er fuldstændig, skal det klart fremgå af det 
offentliggjorte, at årsrapporten er forkortet, og at den fuldstændige årsrapport er tilgængelig i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at årsrapporten ikke er indsendt til styrelsen . Revi-
sionspåtegningen behøver ikke at indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af offent-
liggørelsen, hvis revisor har taget forbehold eller har forsynet revisionspåtegningen med supplerende oplys-
ninger .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 63, som har baggrund i 4 . direktivs artikel 48 og 
49 .

Stk . 1 skal sikre, at en virksomhed ikke offentliggør en årsrapport, der ikke har den form og affattelse, som 
da den blev revideret . Her er der tale om offentliggørelse af årsrapporten i sin helhed . Formålet er at 
undgå, at regnskabsbruger vildledes af mangelfulde årsrapporter . Virksomhederne skal særligt være 
opmærksom på bestemmelsen, hvis de beslutter at offentliggøre årsrapporten på Internettet .

Stk . 2 skal sikre en række mindstekrav i tilfælde af, at virksomheden kun offentliggør dele af årsrapporten, 
f .eks . hovedtal . Læserne skal vide, at det kun er et udtog, og at den hele årsrapport kan fås hos Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen . Er årsrapporten ikke indsendt til styrelsen, skal der gøres opmærksom på dette . Hvis 
revisionspåtegningen ikke er påført i sin helhed, skal der oplyses om de forbehold og supplerende oplys-
ninger, som revisor har påført revisionspåtegningen .

Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagelseserklæring

Gældende bestemmelse
§ 149 a . Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, alternativt kan 
placeres i andre dokumenter m .v . end årsrapporten, skal disse dokumenter m .v . være tilgængelige for regn-
skabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten .

Ændret ved lov nr . 1403 af 27 . december 2008
Efter § 149 indsættes før overskriften »Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagel-
seserklæring«:

»§ 149 a . Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, alternativt kan 
placeres i andre dokumenter m .v . end årsrapporten, skal disse dokumenter m .v . være tilgængelige for regn-
skabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 149 a har til formål at præcisere, at oplysninger, 
som efter årsregnskabsloven eller de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder 
IFRS, skal gives i årsrapporten, men som det efter loven eller IFRS tillades virksomheden at offentliggøre 
andre steder som alternativ til offentliggørelse i årsrapporten, skal være tilgængelige for regnskabsbru-
gerne senest samtidig med årsrapporten .

Dette anses også for at være gældende i dag, men af hensyn til retstilstandens klarhed foreslås det, at der 
i loven indsættes en udtrykkelig bestemmelse herom .

Bestemmelsen vil eksempelvis gælde for en redegørelse for samfundsansvar, som offentliggøres på virk-
somhedens hjemmeside, efter den foreslåede nye § 99 a .
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Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagelseserklæring

Gældende bestemmelse
§ 149 a . Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, alternativt kan 
placeres i andre dokumenter m .v . end årsrapporten, skal disse dokumenter m .v . være tilgængelige for regn-
skabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten .

Ændret ved lov nr . 1403 af 27 . december 2008
Efter § 149 indsættes før overskriften »Manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller undtagel-
seserklæring«:

»§ 149 a . Hvor det i lovgivningen er tilladt, at oplysninger, som skal gives i årsrapporten, alternativt kan 
placeres i andre dokumenter m .v . end årsrapporten, skal disse dokumenter m .v . være tilgængelige for regn-
skabsbrugerne på samme tidspunkt som årsrapporten .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 149 a har til formål at præcisere, at oplysninger, 
som efter årsregnskabsloven eller de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder 
IFRS, skal gives i årsrapporten, men som det efter loven eller IFRS tillades virksomheden at offentliggøre 
andre steder som alternativ til offentliggørelse i årsrapporten, skal være tilgængelige for regnskabsbru-
gerne senest samtidig med årsrapporten .

Dette anses også for at være gældende i dag, men af hensyn til retstilstandens klarhed foreslås det, at der 
i loven indsættes en udtrykkelig bestemmelse herom .

Bestemmelsen vil eksempelvis gælde for en redegørelse for samfundsansvar, som offentliggøres på virk-
somhedens hjemmeside, efter den foreslåede nye § 99 a .
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Gældende bestemmelse
§ 150 . Er årsrapport eller undtagelseserklæring ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen, når fristen i § 138, 
stk . 1, 2 . pkt ., er udløbet, sender styrelsen et brev med påkrav til virksomhedens øverste ledelse på virk-
somhedens adresse med anmodning om at indsende virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæ-
ring . Tilsvarende påkravsbrev sendes til filialbestyrerne, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring for en 
udenlandsk virksomhed med registreret filial her i landet ikke er modtaget, når fristen i § 143, stk . 1, er 
udløbet .

Stk. 2. I påkravsbrevet angives en frist på 8 hverdage fra brevets datering til indsendelse af årsrap-
port . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen i styrelsen inden udløbet af denne frist, fore-
tager styrelsen ikke yderligere som følge af forsinkelsen .

Stk. 3. I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering . Herefter kan styrel-
sen, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget inden udløbet af denne frist, beslutte at 
anmode skifteretten om at opløse virksomheden i overensstemmelse med den for virksomheden gælden-
de lovgivning herom . Vedrører påkravsbrevet en filial af en udenlandsk virksomhed, kan styrelsen, hvis års-
rapport ikke er modtaget inden udløbet af den i 1 . pkt . omhandlede frist, beslutte at slette filialen af regi-
steret i overensstemmelse med den for filialen gældende lovgivning herom . Hvis årsrapport eller undtagel-
seserklæring for et interessentskab eller kommanditselskab, jf . § 3, stk . 1, nr . 2, ikke er modtaget inden 
udløbet af den frist, som er anført i 1 . pkt ., kan Erhvervsstyrelsen beslutte at slette registreringen af inte-
ressentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register over aktive selskaber efter reglerne herom i 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 150 . Er årsrapport eller undtagelseserklæring ikke modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når fri-
sten i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., er udløbet, sender styrelsen et brev med påkrav til virksomhedens ledelse på 
virksomhedens adresse med anmodning om at indsende virksomhedens årsrapport eller undtagelseser-
klæring . Tilsvarende påkravsbrev sendes til filialbestyrerne, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring for 
en udenlandsk virksomhed med registreret filial her i landet ikke er modtaget, når fristen i § 143, stk . 1, er 
udløbet .

Stk. 2 . I påkravsbrevet angives en frist på 8 hverdage fra brevets datering til indsendelse af årsrap-
port . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen i styrelsen inden udløbet af denne frist, fore-
tager styrelsen ikke yderligere som følge af forsinkelsen .

Stk. 3 . I påkravsbrevet anføres endvidere en frist på 4 uger fra brevets datering . Herefter kan styrel-
sen, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget inden udløbet af denne frist, beslutte at 
anmode skifteretten om at opløse virksomheden i overensstemmelse med den for virksomheden gælden-
de lovgivning herom . Vedrører påkravsbrevet en filial af en udenlandsk virksomhed, kan styrelsen, hvis års-
rapport ikke er modtaget inden udløbet af den i 1 . pkt . omhandlede frist, beslutte at slette filialen af regi-
steret i overensstemmelse med den for filialen gældende lovgivning herom .

Lovbemærkninger
Efter forslagets stk . 1 og 2 udsender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen påkrav til virksomhedens ledelse på 
virksomhedens adresse, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget i styrelsen, når ind-
sendelsesfristen er udløbet . Forslaget er en videreførelse af påkravsbestemmelserne i den gældende års-
regnskabslovs § 62, stk . 6, 1 . og 2 . pkt ., med de tilpasninger, som følger af de ændrede indsendelsesfri-
ster i forslagets § 138, stk . 1, 2 . pkt .
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Udsendelse af påkravsbrev til virksomhedens ansvarlige ledelse på virksomhedens adresse er en forud-
sætning for, at styrelsen kan pålægge virksomhedens ledelse afgift efter § 151 som følge af, at årsrapport 
eller undtagelseserklæring efter §§ 145 og 146 er modtaget for sent i styrelsen (se bemærkningerne til 
disse bestemmelser) .

Tilsvarende udsender styrelsen påkravsbrev til filialbestyrere  for filialer af udenlandske virksomheder, 
hvis den udenlandske virksomheds årsrapport ikke er modtaget i styrelsen, når fristen i § 143, stk . 1, er 
udløbet .

Hovedformålet med påkravsbrevet er at give virksomhedens ledelse eller filialbestyrerne en kort frist til at 
rette op på en eventuel forglemmelse eller misforståelse i forbindelse med indsendelsen. Ledelsen eller fili-
albestyreren vil ikke blive pålagt afgift efter § 151 på grund af for sen indsendelse af årsrapport m .v ., hvis 
årsrapporten modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i påkravsbrevet på 8 
hverdage fra brevets datering .

Forslagets stk . 3 indeholder hjemmel til at iværksætte tvangsopløsning på grund af manglende indsen-
delse af årsrapport eller undtagelseserklæring . Reglerne om tvangsopløsning for manglende indsendelse 
af årsregnskab findes for øjeblikket i den særlige lovgivning for virksomheden. Efter de gældende regler 
findes der således hjemmel i selskabslovene til at iværksætte tvangsopløsning, hvis årsregnskab m.v. ikke 
modtages rettidigt i behørig stand efter årsregnskabsloven, og manglen ikke afhjælpes inden udløbet af en 
frist, der fastsættes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf . aktieselskabslovens § 118, anpartsselskabslo-
vens § 61, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 21, stk . 1, og bekendtgørelse om opløsning af 
erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) 
§ 12 . Af hensyn til reglernes overskuelighed foreslås det, at hjemlen til at iværksætte tvangsopløsning på 
grund af manglende indsendelse af årsrapport eller erklæring tillige nævnes i den nye årsregnskabslov .

Tilsvarende kan styrelsen slette filialer af registeret, hvis den udenlandske virksomheds årsrapport ikke 
indsendes, jf . f .eks . aktieselskabslovens § 152, stk . 3 .

Praksis i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i dag er, at udsendelse af påkrav og opløsningstrussel foregår i to 
arbejdsgange med deraf følgende ringere effektivitet i sanktionssystemet . I stk . 3 foreslås det derfor, at 
påkrav og opløsningstrussel sendes i samme brev . Brevet sendes som almindelig post til virksomhedens 
ledelse på den adresse, som virksomheden har registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Hvis brevet 
returneres til styrelsen, genfremsendes brevet til et medlem af selskabets ledelse . Genfremsendelsen af 
brevet indebærer dog ikke nogen ændring af de frister, der er anført i brevet .

Det følger endvidere af forslagets § 162, stk . 1, nr . 1, at styrelsen kan anvende tvangsbøder som middel 
til at få ledelsen til at indsende en manglende årsrapport eller undtagelseserklæring . Da der ikke er hjem-
mel til at iværksætte tvangsopløsning over for interessentskaber og kommanditselskaber omfattet af lov-
forslagets § 3, stk . 1, nr . 2, er styrelsens eneste tvangsmiddel over for disse virksomhedsformer at 
pålægge ledelsen tvangsbøder efter ovennævnte bestemmelse, hvis årsrapport eller undtagelseserklæ-
ring ikke indsendes til styrelsen trods påkrav herom .
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Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 150, stk . 1, 1 . pkt ., indsættes efter »til virksomhedens«: »øverste« . I § 150, stk . 3, indsættes som 4 . 
pkt .:

»Hvis årsrapport eller undtagelseserklæring for et interessentskab eller kommanditselskab, jf . § 3, stk . 1, 
nr . 2, ikke er modtaget inden udløbet af den frist, som er anført i 1 . pkt ., kan Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen beslutte at slette registreringen af interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register 
over aktive selskaber efter reglerne herom i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 8, stk . 2, 4 . pkt ., har hvert enkelt medlem af virk-
somhedens øverste ledelsesorgan ansvar for, at årsrapporten indsendes rettidigt til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen . Endvidere fremgår det af den gældende bestemmelse i § 151, stk . 1, at afgift som følge af 
overskridelse af indsendelsesfristen pålægges hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse .

Det foreslås i overensstemmelse hermed, at det tydeliggøres i årsregnskabslovens § 150, stk . 1, 1 . pkt ., 
at påkrav om indsendelse af årsrapporten sendes til virksomhedens øverste ledelse på virksomhedens 
adresse .

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 150, stk . 3, 4 . pkt ., vedrørende 
sletning af registreringen af interessentskaber og kommanditselskaber, som ikke rettidigt har indsendt 
årsrapport eller undtagelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen trods påkrav herom .

Visse interessentskaber og kommanditselskaber har pligt til at indsende årsrapport til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen, jf . årsregnskabslovens § 3, stk . 1, nr . 2 . Loven giver dog mulighed for, at sådanne interes-
sentskaber og kommanditselskaber kan undlade at aflægge årsrapport og i stedet indsende undtagelses-
erklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis betingelserne herfor i lovens § 5 er opfyldt . Loven inde-
holder ikke yderligere undtagelser fra pligten til at aflægge og indsende årsrapport til Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen for disse virksomheder .

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagets § 2, nr . 3, vedrørende ændring af § 10, stk . 6, nr . 3, i lov 
om visse erhvervsdrivende virksomheder . Den nævnte bestemmelse indeholder hjemmel til, at Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen kan slette registreringen af sådanne interessentskaber og kommanditselskaber fra 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over aktive selskaber, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring 
ikke er modtaget rettidigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter reglerne herom i årsregnskabsloven .

Gældende bestemmelse
§ 151 . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen på 8 hverdage fra på-
kravsbrevets datering, jf . § 150, stk . 2, pålægger Erhvervsstyrelsen hvert medlem af virksomhedens øver-
ste ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift .

Stk. 2. Afgiften beregnes fra udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt .
Stk. 3. Afgiften udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1 . påbegyndte måned, 

i alt 2 .000 kr . for 2 . påbegyndte måned og i alt 3 .000 kr . for 3 . påbegyndte måned . Afgiften kan højst ud-
gøre 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer .

Stk. 4. Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem henholdsvis fili-
albestyrer for samme periode har indbetalt tvangsbøder i henhold til § 162, stk . 1, nr . 1, for manglende 
indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring .

Stk. 5. Afgifter efter stk . 3 tilfalder statskassen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 151 . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen på 8 hverdage fra 
påkravsbrevets datering, jf . § 150, stk . 2, pålægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvert medlem af virk-
somhedens øverste ansvarlige ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift .

Stk. 2 . Afgiften beregnes fra udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt .
Stk. 3 . Afgiften udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1 . påbegyndte måned, 

i alt 2 .000 kr . for 2 . påbegyndte måned og i alt 3 .000 kr . for 3 . påbegyndte måned . Afgiften kan højst udgø-
re 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer .

Stk. 4 . Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem henholdsvis fili-
albestyrer for samme periode har indbetalt tvangsbøder i henhold til § 162, stk . 1, nr . 1, for manglende 
indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring .

Stk. 5 . Afgifter efter stk . 3 tilfalder statskassen og kan inddrives af Finansstyrelsen ved udpantning .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører med visse ændringer bestemmelserne om adfærdsregulerende afgift ved for sen ind-
sendelse af årsregnskab m .v . i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 6, 2 .-4 . pkt ., og stk . 7, 1 . og 3 . 
pkt. Bestemmelserne gælder tillige for filialbestyrere, hvis det udenlandske selskabs årsregnskab m.v., 
som det påhviler filialbestyrerne at  indsende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, modtages for sent,  jf. 
§ 63 a, stk . 1 .

Af hensyn til regnskabsbrugerne er det vigtigt, at oplysningerne i de offentliggjorte årsrapporter er aktu-
elle . Det er derfor af stor betydning, at årsrapporterne modtages rettidigt i styrelsen . De gældende 
bestemmelser om pålæggelse af afgift til den øverste ansvarlige ledelse på grund af for sen indsendelse af 
årsregnskab, som blev indført i 1994 med det formål at tilskynde virksomhedsledelserne til at prioritere 
regnskabsaflæggelsen højt, foreslås derfor videreført med nedenstående ændringer.

Som noget nyt foreslås det, at manglende indsendelse af erklæring m .v . skal udløse de samme reaktioner 
som manglende indsendelse af virksomhedens årsrapport, da indsendelse af de omhandlede dokumenter 
træder i stedet for indsendelse af virksomhedens egen årsrapport og derfor bør sidestilles hermed .

Efter reglerne i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 5 og 6, opereres der med to afgifter:
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Gældende bestemmelse
§ 151 . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen på 8 hverdage fra på-
kravsbrevets datering, jf . § 150, stk . 2, pålægger Erhvervsstyrelsen hvert medlem af virksomhedens øver-
ste ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift .

Stk. 2. Afgiften beregnes fra udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt .
Stk. 3. Afgiften udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1 . påbegyndte måned, 

i alt 2 .000 kr . for 2 . påbegyndte måned og i alt 3 .000 kr . for 3 . påbegyndte måned . Afgiften kan højst ud-
gøre 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer .

Stk. 4. Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem henholdsvis fili-
albestyrer for samme periode har indbetalt tvangsbøder i henhold til § 162, stk . 1, nr . 1, for manglende 
indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring .

Stk. 5. Afgifter efter stk . 3 tilfalder statskassen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 151 . Modtages årsrapporten eller undtagelseserklæringen efter udløbet af fristen på 8 hverdage fra 
påkravsbrevets datering, jf . § 150, stk . 2, pålægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hvert medlem af virk-
somhedens øverste ansvarlige ledelse henholdsvis hver filialbestyrer en afgift .

Stk. 2 . Afgiften beregnes fra udløbet af fristen i § 138, stk . 1, 2 . pkt .
Stk. 3 . Afgiften udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer for 1 . påbegyndte måned, 

i alt 2 .000 kr . for 2 . påbegyndte måned og i alt 3 .000 kr . for 3 . påbegyndte måned . Afgiften kan højst udgø-
re 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer .

Stk. 4 . Den samlede afgift nedsættes, i det omfang det pågældende ledelsesmedlem henholdsvis fili-
albestyrer for samme periode har indbetalt tvangsbøder i henhold til § 162, stk . 1, nr . 1, for manglende 
indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring .

Stk. 5 . Afgifter efter stk . 3 tilfalder statskassen og kan inddrives af Finansstyrelsen ved udpantning .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører med visse ændringer bestemmelserne om adfærdsregulerende afgift ved for sen ind-
sendelse af årsregnskab m .v . i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 6, 2 .-4 . pkt ., og stk . 7, 1 . og 3 . 
pkt. Bestemmelserne gælder tillige for filialbestyrere, hvis det udenlandske selskabs årsregnskab m.v., 
som det påhviler filialbestyrerne at  indsende til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, modtages for sent,  jf. 
§ 63 a, stk . 1 .

Af hensyn til regnskabsbrugerne er det vigtigt, at oplysningerne i de offentliggjorte årsrapporter er aktu-
elle . Det er derfor af stor betydning, at årsrapporterne modtages rettidigt i styrelsen . De gældende 
bestemmelser om pålæggelse af afgift til den øverste ansvarlige ledelse på grund af for sen indsendelse af 
årsregnskab, som blev indført i 1994 med det formål at tilskynde virksomhedsledelserne til at prioritere 
regnskabsaflæggelsen højt, foreslås derfor videreført med nedenstående ændringer.

Som noget nyt foreslås det, at manglende indsendelse af erklæring m .v . skal udløse de samme reaktioner 
som manglende indsendelse af virksomhedens årsrapport, da indsendelse af de omhandlede dokumenter 
træder i stedet for indsendelse af virksomhedens egen årsrapport og derfor bør sidestilles hermed .

Efter reglerne i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 5 og 6, opereres der med to afgifter:
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En afgift for overskridelse af 1-måneds fristen fra godkendelsen på generalforsamlingen (for børsnoterede 
og statslige aktieselskaber 6 hverdage) .
1) En afgift for overskridelse af 6-måneders fristen fra regnskabsårets afslutning (for børsnoterede og 

statslige aktieselskaber 5 måneder) .

Afgiften under pkt . 1 foreslås afskaffet i sammenhæng med, at fristen i § 138, stk . 1, 1 . pkt ., er foreslået 
ændret til „uden ugrundet ophold“ (der henvises til bemærkningerne til denne bestemmelse) .

Afgiften under pkt . 2 foreslås opretholdt med de ændringer, som følger af, at indsendelsesfristen er fore-
slået ændret til henholdsvis 5 og 4 måneder i §138, stk . 1, 2 . pkt ., og § 143, stk . 1 . Desuden foreslås det 
nugældende afgiftsmaksimum på 8.000 kr. reduceret til 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem henholdsvis filialbe-
styrer, da dette afgiftsniveau skønnes at være tilstrækkeligt til at opnå den ønskede adfærd . Af hensyn til 
ensartetheden foreslås det endvidere, at afgiften også skal gælde for erhvervsdrivende fonde, som for øje-
blikket ikke er omfattet af afgiftsbestemmelsen, således at den gælder for alle virksomheder, der har pligt 
til at indsende årsrapport eller undtagelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Afgiften er personlig og pålægges hvert enkelt medlem af virksomhedens øverste ansvarlige ledelse hen-
holdsvis hver filialbestyrer, da den enkelte har et personligt ansvar for, at årsrapporten indsendes rettidigt 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf . lovforslagets §§ 8-10 og bemærkningerne hertil . Afgiften forfalder 
automatisk til betaling, hvis årsrapporten modtages efter indsendelsesfristens udløb . Afgiften løber fra 
den første dag efter 5-måneders fristens udløb (for børsnoterede og statslige aktieselskaber 4-måneders 
fristens udløb) . Fristen beregnes efter reglerne i § 153 . Modtages årsrapporten i styrelsen inden udløbet 
af fristen på 8 hverdage fra påkravsbrevets datering, vil der dog ikke blive pålagt afgift, jf . forslagets § 150, 
stk . 2 .

Har et ledelsesmedlem eller en filialbestyrer for samme periode indbetalt tvangsbøder for manglende ind-
sendelse af samme årsrapport, nedsættes afgiften med det indbetalte beløb . Modtagne afgifter tilfalder 
statskassen . Der er hjemlet udpantning, der forestås af Finansstyrelsen .

Ændret ved lov nr . 430 af 6 . juni 2005
I § 151, stk . 5 ændres »skatteministeriet« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af forslaget om, at inddrivelsesopgaven som led i kom-
munalreformen samles i Skatteministeriet, jf . forslaget til lov om opkrævning og inddrivelse af visse for-
dringer, hvorefter inddrivelsen skal varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden .

Ændret ved lov nr . 431 af 6 . juni 2005
I § 151, stk . 5, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m .v . efter reglerne for inddrivelse 
af personlige skatter i kildeskatteloven« .

I § 151 indsættes som stk . 6:
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»Stk. 6 . Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive afgifter efter stk . 3 efter reglerne i opkræv-
ningsloven .«

Lovbemærkninger
Inddrivelse efter de nuværende bestemmelser er begrænset til udpantning, og det foreslås derfor, at ind-
drivelsen også kan ske ved indeholdelse i løn m .v . efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kil-
deskatteloven .

Ændret ved lov nr . 1336 af 19 . december 2008
§ 151, stk . 5, affattes således:

»Stk. 5 . Afgifter efter stk . 3 tilfalder statskassen .«

§ 151, stk . 6, ophæves .

Lovbemærkninger
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse for afgifter og tvangs-
bøder . Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås 
bestemmelserne ophævet .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 151, stk . 1, udgår »ansvarlige« .

Lovbemærkninger
Det foreslås af hensyn til ensartetheden, at årsregnskabslovens § 151, stk . 1, som vedrører pålæggelse af 
afgift til medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse som følge af for sen indsendelse af årsrapport, 
ændres redaktionelt således, at der anvendes samme terminologi som i § 150, stk . 1, 1 . pkt . Det vil sige, 
at »øverste ansvarlige ledelse« i § 151, stk . 1, foreslås ændret til virksomhedens »øverste ledelse« .
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Gældende bestemmelse
§ 152 . Under ganske særlige omstændigheder kan Erhvervsstyrelsen helt eller delvis fritage et ledelses-
medlem eller en filialbestyrer for betaling af afgift efter § 151, hvis den pågældende kan godtgøre over for 
styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen m .v ., og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges 
ham eller hende til last .

Stk. 2. Det fritager ikke i sig selv et ledelsesmedlem for ansvar, at det ansvarspådragende forhold er 
begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 152 . Under ganske særlige omstændigheder kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen helt eller delvis frita-
ge et ledelsesmedlem eller en filialbestyrer for betaling af afgift efter § 151, hvis den pågældende kan godt-
gøre over for styrelsen, at han eller hun har søgt at fremme indsendelsen m .v ., og at forsinkelsen derfor 
ikke kan lægges ham eller hende til last .

Stk. 2 . Det fritager ikke i sig selv et ledelsesmedlem for ansvar, at det ansvarspådragende forhold er 
begået af virksomhedens ansatte, rådgivere eller lignende .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at retstilstanden efter den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 7, 2 . pkt ., videreføres såle-
des, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, kan fritage 
det enkelte ledelsesmedlem eller filialbestyrer helt eller delvist for betaling af afgift efter § 151. Det er dog 
en forudsætning, at den pågældende konkret kan dokumentere over for styrelsen, at han eller hun har søgt 
at fremme indsendelsen m .v ., og at forsinkelsen derfor ikke kan lægges den pågældende til last .

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør kan f .eks . ifølge aktieselskabslovens § 56, stk . 2, forlange bestyrel-
sen indkaldt, og dagsordenen kan i givet fald indeholde et punkt om indsendelse af årsregnskab m .v . i 
behørig stand . Opnås der ikke tilslutning til dette, har bestyrelsesmedlemmet eller direktøren ret til at få 
indført indsigelser i bestyrelsens protokol, jf . aktieselskabslovens § 56, stk . 3 .

Fra administrativ praksis vedrørende afgiftsfritagelse kan endvidere nævnes, at hvor forsinkelsen skyldes 
visse ganske upåregnelige forhold, kan dette efter en konkret vurdering give hel eller delvis afgiftsfrita-
gelse . Dette gælder navnlig alvorlig sygdom, som medfører dokumenteret længerevarende uarbejdsdyg-
tighed i perioden op til indsendelsesfristens udløb hos en person, som er af afgørende betydning for regn-
skabsaflæggelsen. Det er dog en forudsætning, at den pågældende har gjort alt, hvad der var muligt for at 
sikre, at årsrapporten trods hindringen blev aflagt og indsendt så hurtigt som muligt til styrelsen, således 
at forsinkelsen ikke kan lægges den pågældende til last .

Som eksempler på forhold, som ikke i sig selv fritager et ledelsesmedlem for afgift, kan nævnes følgende: 
at ledelsesmedlemmet ikke har fået kendskab til påkravsbrevet inden udløbet af påkravsfristen i lovforsla-
gets § 150, stk . 2, på grund af virksomhedens eller ledelsesmedlemmets egne forhold (f .eks . på grund af 
ferie), at årsrapporten er blevet forsinket ved fremsendelse med posten (medmindre der kan fremlægges 
dokumentation fra postvæsnet for, at forsinkelsen skyldes postvæsenets fejl, f .eks . poststrejke), at et 
bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i bestyrelsesmøderne på grund af udlandsrejser, at revisor ikke har 
kunnet nå at revidere regnskabet, eller at forsinkelsen skyldes fejl begået af virksomhedens ansatte eller 
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rådgivere som f .eks . virksomhedens revisor eller advokat, idet sidstnævnte forhold er et anliggende imel-
lem ledelsesmedlemmerne og de pågældende ansatte eller rådgivere .

Edb-problemer berettiger ikke i sig selv til afgiftsfritagelse, da det følger af den generelle bestemmelse om 
god bogføringsskik i bogføringslovens § 6, at regnskabsmaterialet skal opbevares således, at det ikke øde-
lægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug . For at kunne opfylde 
disse krav må den regnskabspligtige således tage sikkerhedskopi (back up) af regnskabsmaterialet, hvis 
dette opbevares på elektronisk medie .

Usikkerhed omkring opgørelsen af regnskabet berettiger heller ikke i sig selv til afgiftsfritagelse, uanset 
hvad grunden hertil måtte være . I så fald må der oplyses om usikkerheden i årsrapporten, se forslagets 
§ 77, nr . 2 . Af hensyn til kreditorer og investorer er det netop særlig vigtigt, at årsrapporten offentliggø-
res rettidigt i denne situation .
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Beregning af frister

Gældende bestemmelse
§ 153 . Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest 
skal foretages et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter, at en nærmere angiven begivenhed har 
fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf . stk . 2-4 .

Stk. 2. Er fristen, jf . stk . 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for 
den dag, hvor begivenheden fandt sted .

Stk. 3. Er fristen, jf . stk . 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på måneds-
dagen for den dag, hvor begivenheden fandt sted . Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en må-
ned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i 
måneden, uanset månedens længde .

Stk. 4. Er fristen, jf . stk . 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for be-
givenheden .

Stk. 5. Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens-
dag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 153 . De frister, der er fastsat i eller i henhold til denne lov, begynder at løbe fra og med dagen efter den 
dag, hvor den begivenhed, som udløser fristen, finder sted . Dette gælder ved beregning af såvel dagesom 
uge-, månedsog årsfrister .

Stk. 2 . Er fristen angivet i uger, udløber fristen, jf . stk . 1, på ugedagen for den dag, hvor den begiven-
hed, som udløste fristen, fandt sted .

Stk. 3 . Er fristen angivet i måneder, udløber fristen, jf . stk . 1, på månedsdatoen for den dag, hvor den 
begivenhed, som udløste fristen, fandt sted . Hvis den dag, hvor den begivenhed, som udløste fristen, er 
den sidste dag i en måned, eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen 
altid på den sidste dag i måneden uanset dens længde .

Stk. 4 . Er fristen angivet i år, udløber fristen, jf . stk . 1, på årsdagen for den dag, hvor den begivenhed, 
som udløste fristen, fandt sted .

Stk. 5 . Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens-
dag, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64 g om fortolkning af 
lovens frister. Tilsvarende bestemmelser findes bl.a. i selskabslovene og revisorlovene.

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
§ 153 affattes således:

»§ 153 . Hvor det i loven eller i forskrifter, der udstedes i medfør af loven, er fastsat, at en handling senest 
skal foretages et bestemt antal dage, uger, måneder eller år efter, at en nærmere angiven begivenhed har 
fundet sted, beregnes fristen for at foretage handlingen fra dagen efter denne begivenhed, jf . stk . 2-4 .
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Stk. 2 . Er fristen, jf . stk . 1, angivet i uger, udløber fristen for at foretage handlingen på ugedagen for 
den dag, hvor begivenheden fandt sted .

Stk. 3 . Er fristen, jf . stk . 1, angivet i måneder, udløber fristen for at foretage handlingen på månedsda-
gen for den dag, hvor begivenheden fandt sted . Hvis begivenheden fandt sted på den sidste dag i en måned, 
eller hvis fristen udløber på en månedsdato, som ikke findes, udløber fristen altid på den sidste dag i måne-
den, uanset månedens længde .

Stk. 4 . Er fristen, jf . stk . 1, angivet i år, udløber fristen for at foretage handlingen på årsdagen for begi-
venheden .

Stk. 5 . Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens-
dag, skal handlingen senest være foretaget den førstkommende hverdag derefter .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 153 vedrørende fortolkning af lovens frister ophæves og erstattes 
af en ny bestemmelse, der svarer til § 23 i forslaget til selskabsloven, således at bestemmelsen er ensly-
dende i de to love . Der er alene tale om redaktionelle ændringer i forhold til den gældende § 153 .
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Kapitel 19 a 
Kommunikation

Gældende bestemmelse
§ 153 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om for-
hold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om an-
vendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el .lign .

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for 
meddelelsen .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
Efter kapitel 19 indsættes:

»Kapitel 19 a Kommunikation

§ 153 a . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra styrelsen om for-
hold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anven-
delse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el .lign .

Stk. 3 . En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for 
meddelelsen .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede § 153 a, stk . 1, erstatter den gældende § 155, stk . 2, i årsregnskabsloven, idet udgangs-
punktet nu er, at al skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen skal foregå digitalt . Den gældende 
bestemmelse blev indført i årsregnskabsloven ved lov nr . 341 af 27 . april 2011 . De hidtidige bemærknin-
ger til § 155, stk . 2, vil fortsat være gældende, jf . specielle bemærkninger til § 155, stk . 2: Folketingsti-
dende 2010-11, A (1 . samling), (L 139 som fremsat, side 21 ff), med de tilføjelser, der fremgår af det føl-
gende .

Med forslaget udvides hjemlen til at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation således, at den 
omfatter skriftlig kommunikation til og fra Erhvervsstyrelsen med enhver om alle forhold, der er omfattet 
af årsregnskabsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør af årsregnskabsloven . Det vil sige ikke alene 
indberetning af regnskabsdokumenter og kommunikation i forbindelse hermed, men eksempelvis også 
skriftlige henvendelser om fortolkningsspørgsmål samt kommunikation i forbindelse med regnskabskon-
trolsager, herunder også sager, hvor Erhvervsstyrelsen optræder som sekretariat for Fondsrådet .

Det foreslåede stk . 1 indebærer bl .a ., at skriftlige henvendelser m .v . til styrelsen om forhold, som er omfat-
tet af loven eller af regler, som er udstedt i medfør af loven, ikke anses for behørigt modtaget i styrelsen, 
hvis de indsendes på anden vis end den foreskrevne digitale måde .
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Hvis oplysninger m .v . sendes til styrelsen på anden måde end den foreskrevne digitale måde, eksempelvis 
pr . brev, følger det af den almindelige vejledningspligt, jf . forvaltningslovens § 7, at styrelsen må vejlede 
om reglerne på området, herunder om pligten til at kommunikere på den foreskrevne digitale måde .

Samtidig indebærer forslaget, at meddelelser m .v . til eller fra styrelsen, der sendes på den foreskrevne 
digitale måde, anses for at være kommet frem til modtageren på det tidspunkt, hvor meddelelsen m .v . er 
tilgængelig digitalt for modtageren, jf . det foreslåede stk . 3, der svarer til den gældende § 155, stk . 4 . Det 
vil sige med samme retsvirkninger som fysisk post, der anses for at være kommet frem, når den pågæl-
dende meddelelse m .v . er lagt i modtagerens fysiske postkasse .

Af bekendtgørelsen, der udmønter bemyndigelsen, vil det komme til at fremgå, hvem der omfattes af plig-
ten til at kommunikere digitalt med styrelsen, om hvilke forhold og på hvilken måde .

Indtil videre er det tanken at udnytte den foreslåede bemyndigelse således, at gældende krav om anven-
delse af de digitale indberetningsløsninger for årsrapporter, som er omtalt ovenfor, vil blive opretholdt . 
Desuden vil det som nævnt ligeledes blive gjort obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse 
C og regnskabsklasse D at indberette årsrapport digitalt via de digitale indberetningsløsninger som omtalt 
ovenfor . På sigt vil digital indberetning desuden blive gjort obligatorisk for andre regnskabsdokumenter, 
herunder undtagelseserklæringer m .v ., der indsendes til Erhvervsstyrelsen i stedet for årsrapporter, halv-
årsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder samt afslut-
tende likvidationsregnskaber .

Som udgangspunkt vil de digitale indberetningsløsninger kunne anvendes af virksomheden eller en rådgi-
ver, eksempelvis en revisor eller en advokat, som virksomheden har anmodet om at foretage indberetnin-
gen . Hvis Erhvervsstyrelsen får en begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgan-
gen til at indberette årsrapporter m .v . via de digitale indberetningsløsninger, kan styrelsen med øjeblikke-
lig virkning lukke brugerens adgang til at anvende de digitale indberetningsløsninger . I så fald kan der stil-
les krav om, at årsrapporten m .v . skal indberettes digitalt af en anden, f .eks . virksomhedens advokat eller 
revisor, eller i særlige tilfælde indsendes på papir .

Endvidere er det tanken at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation i øvrigt til og fra Erhvervssty-
relsen om forhold, som er omfattet af årsregnskabsloven eller regler udstedt i medfør af årsregnskabslo-
ven, skal foregå digitalt, f .eks . pr . e-mail, hvilket forventes at ske i løbet af 2013 .

Ved henvendelser til Erhvervsstyrelsen kan styrelsen stille krav om, at den pågældende oplyser en e-mai-
ladresse, som den pågældende kan kontaktes på i forbindelse med behandlingen af en konkret sag eller 
henvendelse til styrelsen . I den forbindelse kan der også pålægges den pågældende en pligt til at under-
rette styrelsen om en eventuel ændring i e-mailadressen, inden den konkrete sag afsluttes eller henven-
delsen besvares, medmindre e-mails automatisk bliver videresendt til den nye e-mailadresse .

På sigt kan det komme på tale at udvikle andre digitale løsninger, herunder nye selvbetjeningsløsninger, til 
brug for kommunikation om forhold, som er omfattet af loven eller regler udstedt i medfør af loven .

I bekendtgørelsen, som udmønter den foreslåede bemyndigelse i stk . 1, kan der bl .a . fastsættes regler om, 
at Erhvervsstyrelsen kan sende visse meddelelser, herunder afgørelser m .v ., til virksomhedens henholds-
vis et ledelsesmedlems digitale postkasse med de retsvirkninger, der følger af lov om Offentlig Digital Post, 
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som er nærmere omtalt i afsnit 3 .3 i de almindelige bemærkninger . Dette vil dog først ske, når det er ble-
vet obligatorisk for de pågældende at være tilsluttet den digitale postkasse som omtalt i de almindelige 
bemærkninger .

I bekendtgørelsen kan der, som anført i afsnit 5 .4 .1 i de almindelige bemærkninger, ligesom efter den gæl-
dende § 155, stk . 2, fastsættes overgangsordninger, som skal lette overgangen til obligatorisk digital kom-
munikation . Overgangsordninger i forbindelse med overgangen fra papirbaseret til digital indberetning af 
årsrapport, som er beskrevet i bemærkningerne til den gældende bestemmelse, jf . de specielle bemærk-
ninger til § 155, stk . 2: Folketingstidende 2010-11, A (1 . samling), (L 139 som fremsat, side 23), vil også 
være aktuelle for den foreslåede § 153 a, stk . 1, i en overgangsperiode . Hjemlen til at fastsætte overgang-
sordninger efter den gældende § 155, stk . 2, er p .t . udmøntet i §§ 15 og 16 om forenklet indberetning i 
bekendtgørelse nr . 837 af 14 . august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m .v . i 
Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed .

I bekendtgørelsen kan der, ligesom efter den gældende § 155, stk . 2, desuden fastsættes regler om frita-
gelse for pligten til digital kommunikation . Fritagelsesmuligheden for så vidt angår pligten til at indberette 
årsrapport digitalt, som er beskrevet i bemærkningerne til den gældende § 155, stk . 2, jf . specielle 
bemærkninger til § 155, stk . 2: Folketingstidende 2010-11, A (1 . samling), (L 139 som fremsat, side 23), 
vil også være aktuelle for den foreslåede § 153 a, stk . 1 . Hjemlen til at fastsætte fritagelse for pligten til 
digital indberetning af årsrapport efter den gældende § 155, stk . 2, er p .t . udmøntet i § 13 i ovennævnte 
bekendtgørelse .

Desuden kan fritagelsesmuligheden tænkes anvendt, hvor det er påkrævet at anvende en dansk digital sig-
natur, og der er tale om en person uden dansk CPR-nummer eller en virksomhed med hjemsted i udlandet, 
som ikke kan få en dansk digital signatur .

Det forhold, at en virksomhed eller en person oplever, at den pågældendes egen computer ikke fungerer, 
at den pågældende har mistet koden til sin digitale signatur eller oplever lignende hindringer, som det er 
op til den pågældende at overvinde, kan ikke føre til fritagelse for pligten til digital kommunikation . I så fald 
må den pågældende eksempelvis anvende en computer på et folkebibliotek eller anmode en rådgiver om 
at varetage kommunikationen på den pågældendes vegne .

For en generel gennemgang af fritagelsesmuligheder og forholdet til EU-retten kan der henvises til hen-
holdsvis afsnit 5 .4 .2 og 12 i de almindelige bemærkninger . Der kan desuden henvises til afsnit 5 .4 .3 om 
fravigelse af krav om digital kommunikation i særlige tilfælde af hensyn til myndighedsudøvelsen .

Efter det foreslåede stk. 2 kan der i bekendtgørelsen specificeres krav om anvendelse af bestemte itsyste-
mer, digitale formater og digital signatur eller lignende . Bestemmelsen viderefører den gældende § 155, 
stk . 3 .

Det foreslåede stk . 3 fastsætter, hvornår en digital meddelelse må anses for at være kommet frem til 
adressaten for meddelelsen, dvs . modtageren af meddelelsen . Bestemmelsen viderefører den gældende 
§ 155, stk . 4 .
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For meddelelser, der sendes til Erhvervsstyrelsen, er styrelsen adressat for meddelelsen . For meddelelser, 
som styrelsen sender, er den pågældende virksomhed eller fysiske person, som meddelelsen sendes til, 
adressat for meddelelsen .

En meddelelse vil normalt anses for at være kommet frem til Erhvervsstyrelsen på det tidspunkt, hvor med-
delelsen er tilgængelig for styrelsen, dvs . når styrelsen kan behandle meddelelsen . Dette tidspunkt vil nor-
malt blive registreret automatisk i en modtagelsesanordning eller et datasystem . En meddelelse, der først 
er tilgængelig efter kl . 24 .00, anses normalt først for modtaget den dag, meddelelsen er tilgængelig .

En meddelelse vil normalt anses for at være kommet frem til en virksomhed eller person på det tidspunkt, 
hvor meddelelsen er tilgængelig for den pågældende . En meddelelse vil blive anset for at være tilgænge-
lig, selvom den pågældende ikke kan skaffe sig adgang til meddelelsen, hvis dette skyldes hindringer, som 
det er op til den pågældende at overvinde . Som eksempler herpå kan nævnes, at den pågældendes egen 
computer ikke fungerer, eller den pågældende har mistet koden til sin digitale signatur .

For en nærmere gennemgang af betydningen af fremkomsttidspunktet samt hindringer som følge af 
it-problemer og lignende kan der henvises til afsnit 5 .3 i de almindelige bemærkninger .
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Gældende bestemmelse
§ 153 b . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre doku-
menter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt el-
ler på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identi-
fikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet . Sådanne afgørelser og dokumenter sidestil-
les med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukken-
de er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af 
Erhvervsstyrelsen som afsender .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
§ 153 b . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre doku-
menter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt 
eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig iden-
tifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet . Sådanne afgørelser og dokumenter side-
stilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukken-
de er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af 
Erhvervsstyrelsen som afsender .

Lovbemærkninger
Den foreslåede § 153 b om fravigelse af underskriftskrav m .v . for dokumenter, der er udstedt af Erhvervs-
styrelsen, viderefører den gældende § 155 a, som samtidig foreslås ophævet i forslagets § 4, nr . 3 . Der er 
alene tale om en flytning af § 155 a, der blev indført ved lov nr. 341 af 24. april 2011, til § 153 b. De hid-
tidige bemærkninger til § 155 a er derfor fortsat gældende, jf . de specielle bemærkninger til § 155 a: Fol-
ketingstidende 2010-11, A (1 . samling), (L 139 som fremsat, side 25) .

Gældende bestemmelse
§ 153 c . Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, 
som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved an-
vendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf . dog stk . 2 . 
Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav . Det kan her-
under bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
§ 153 c . Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, 
som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anven-
delse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf . dog stk . 2 . Sådan-
ne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav . Det kan her-
under bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede § 153 c vedrører fravigelse af underskriftskrav for dokumenter, der er udstedt af andre end 
Erhvervsstyrelsen, hvor det efter loven eller regler udstedt i medfør af loven er krævet, at dokumentet er 
underskrevet . Underskriftskravet kan fremgå udtrykkeligt eller forudsætningsvist af de pågældende reg-
ler. Der er tale om dokumenter, som er udstedt af virksomhedens ledelse eller revisor m.fl.

Med hjemmel i den gældende generelle regel i årsregnskabslovens § 155, stk . 1, hvorefter der kan fast-
sættes regler om indsendelse af årsrapporter m .v ., er der allerede i dag fastsat regler om fravigelse af krav 
om personlig underskrift i § 26 i bekendtgørelse nr . 837 af 14 . august 2012 om indsendelse til og offent-
liggørelse af årsrapporter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, for så vidt 
angår årsrapporter m .v ., som indberettes digitalt eller indsendes på papir med almindelig post til Erhvervs-
styrelsen . Det er ikke omtalt i bemærkningerne til den gældende bestemmelse, at underskriftskravet kan 
fraviges, men dette følger forudsætningsvis af årsregnskabsloven .

Det foreslås, at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse i årsregnskabsloven om fravigelse af under-
skriftskrav, som er udformet efter samme model som tilsvarende bestemmelser i dette lovforslag .

I forslagets stk . 1 anføres det, at det er en forudsætning for at undlade personlig underskrift, at underskri-
veren anvender en teknik, der sikrer entydig identifikation af den pågældende, f.eks. digital signatur.

Det foreslås i stk . 2, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvordan kravet om personlig 
underskrift kan fraviges . Med hjemmel i den foreslåede bestemmelse kan der desuden fastsættes regler 
om, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .
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Gældende bestemmelse
§ 153 c . Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, 
som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved an-
vendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf . dog stk . 2 . 
Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav . Det kan her-
under bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
§ 153 c . Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, 
som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anven-
delse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf . dog stk . 2 . Sådan-
ne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav . Det kan her-
under bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede § 153 c vedrører fravigelse af underskriftskrav for dokumenter, der er udstedt af andre end 
Erhvervsstyrelsen, hvor det efter loven eller regler udstedt i medfør af loven er krævet, at dokumentet er 
underskrevet . Underskriftskravet kan fremgå udtrykkeligt eller forudsætningsvist af de pågældende reg-
ler. Der er tale om dokumenter, som er udstedt af virksomhedens ledelse eller revisor m.fl.

Med hjemmel i den gældende generelle regel i årsregnskabslovens § 155, stk . 1, hvorefter der kan fast-
sættes regler om indsendelse af årsrapporter m .v ., er der allerede i dag fastsat regler om fravigelse af krav 
om personlig underskrift i § 26 i bekendtgørelse nr . 837 af 14 . august 2012 om indsendelse til og offent-
liggørelse af årsrapporter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, for så vidt 
angår årsrapporter m .v ., som indberettes digitalt eller indsendes på papir med almindelig post til Erhvervs-
styrelsen . Det er ikke omtalt i bemærkningerne til den gældende bestemmelse, at underskriftskravet kan 
fraviges, men dette følger forudsætningsvis af årsregnskabsloven .

Det foreslås, at der indsættes en udtrykkelig bestemmelse i årsregnskabsloven om fravigelse af under-
skriftskrav, som er udformet efter samme model som tilsvarende bestemmelser i dette lovforslag .

I forslagets stk . 1 anføres det, at det er en forudsætning for at undlade personlig underskrift, at underskri-
veren anvender en teknik, der sikrer entydig identifikation af den pågældende, f.eks. digital signatur.

Det foreslås i stk . 2, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, hvordan kravet om personlig 
underskrift kan fraviges . Med hjemmel i den foreslåede bestemmelse kan der desuden fastsættes regler 
om, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter .
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Kapitel 20 
Offentliggørelse

Nærmere regler om indsendelse og offentliggørelse m .v .

Udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber 

Offentliggørelse

Gældende bestemmelse
§ 154 . Erhvervsstyrelsen bekendtgør straks modtagelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m .v ., 
som indsendes i stedet herfor, afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige ak-
tieselskaber . Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kontrol efter bestemmelserne i §§ 159-
159 b, at en årsrapport m .v . indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft misvisende, 
kan styrelsen trække dokumentet tilbage fra offentliggørelse . En årsrapport m .v ., som ikke er behørigt god-
kendt og revideret, kan tilsvarende trækkes tilbage fra offentliggørelse .

Stk. 2. Dokumenterne er offentligt tilgængelige .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 154 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bekendtgør straks modtagelse af årsrapporter, undtagelseserklæ-
ringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, indledende og afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårs-
rapporter for statslige aktieselskaber .

Stk. 2 . Dokumenterne er offentligt tilgængelige .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af de indsendte årsrapporter m .v . 
viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 4, som implementerer 1 . direktivs 
artikel 2 og 3, 4 . direktivs artikel 47 og 7 . direktivs artikel 38 .

Offentliggørelse af årsrapporter m .v . er af central betydning for investorer og kreditorer, når de kontrahe-
rer med virksomheder med begrænset ansvar .

I bestemmelsen præciseres det, at erklæringer, som træder i stedet for årsrapporter i henhold til undta-
gelsesbestemmelserne i §§ 4-6, også offentliggøres . Dette sker af hensyn til regnskabsbrugerne, der 
ellers ville kunne forvente at se et regnskab .

Indledende og afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber 
offentliggøres ligeledes .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 154, stk . 1 , udgår »indledende og« .
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Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring af årsregnskabslovens § 154, stk . 1, er en konsekvens af, at der siden 2006 ikke 
har været krav om udarbejdelse af et indledende likvidationsregnskab i selskabslovgivningen . Kravet om 
udarbejdelse af det afsluttende likvidationsregnskab er derimod fortsat gældende og foreslås også bibe-
holdt i forslaget til selskabsloven .

Det afsluttende likvidationsregnskab skal dække perioden fra den sidste dato, fra hvilken der er aflagt års-
rapport, frem til virksomhedens ophør .

Inden en virksomhed kan opløses efter reglerne om likvidation, skal der som hovedregel være indsendt 
årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til 
dens opløsning . Herunder skal også en eventuel årsrapport, hvor indsendelsesfristen i årsregnskabslovens 
§ 138 er overskredet, være indsendt .

Hvis en virksomhed imidlertid opløses efter regnskabsårets udløb, men inden fristen for indsendelse af 
årsrapport udløber, kan virksomheden dog undlade at aflægge og  indsende årsrapport for det pågæl-
dende år . Det skyldes, at det afsluttende likvidationsregnskab som nævnt skal dække den samlede periode 
fra den seneste årsrapport til virksomhedens ophør .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
I § 154, stk . 1, indsættes som 2 . og 3 . pkt .:

»Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kontrol efter bestemmelserne i §§ 159-159 b, at en 
årsrapport m .v . indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft misvisende, kan styrelsen 
trække dokumentet tilbage fra offentliggørelse . En årsrapport m .v ., som ikke er behørigt godkendt og revi-
deret, kan tilsvarende trækkes tilbage fra offentliggørelse .«

Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 154, stk . 1, bekendtgør Erhvervsstyrelsen straks modtagelse af årsrapporter, und-
tagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, afsluttende likvidationsregnskaber samt halvårs-
rapporter for statslige aktieselskaber .

Det kan efter omstændighederne være uhensigtsmæssigt for regnskabsbrugerne, at en årsrapport m .v . er 
offentliggjort i CVR . En fejlagtig eller mangelfuld årsrapport kan vildlede regnskabsbruger, fordi der er tale 
om et selvstændigt dokument i pdf-format, hvor der ikke er mulighed for at påføre en advarsel om fejlen 
eller manglen . Det foreslås, at adgangen til tilbagetrækning fremover fremgår direkte af lovteksten .

Det foreslås, at der indsættes et nyt 2 . pkt . i § 154, stk . 1, som fastslår, at konstaterer Erhvervsstyrelsen 
i forbindelse med en kontrol efter bestemmelserne i §§ 159-159 b, at en årsrapport m .v . indeholder så 
alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft misvisende, kan styrelsen trække dette tilbage fra 
offentliggørelse .
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Bestemmelsen kan anvendes i forbindelse med kontrol efter de foreslåede §§ 159-159 b i lovforslagets 
§ 1, nr. 10, 12 og 13. Den finder anvendelse på offentliggjorte årsrapporter samt undtagelseserklæringer 
og dertilhørende bilag .

Det er udgangspunktet i årsregnskabsloven, at regnskabsbruger skal kunne følge virksomhedens registre-
ringshistorik ved, at årsrapporterne er offentligt tilgængelige .

Årsrapporten m .v . kan efter det foreslåede 2 . pkt . alene trækkes tilbage, hvis den er groft misvisende, dvs . 
hvor det åbenbart er i regnskabsbrugers interesse, at den trækkes tilbage . Her har risikoen for, at regn-
skabsbruger foretager fejldispositioner større betydning end hensynet til, at registreringshistorikken kan 
følges .

En årsrapport m .v . er groft misvisende, hvis dokumentet som helhed ikke giver et retvisende billede af virk-
somhedens aktiver, passiver m .v ., og det i øvrigt kan anses som misvisende . Begrebet groft misvisende 
dækker over fejl og mangler, der er mere alvorlige end de, som omfattes af det almindelige væsentligheds-
princip i § 13, stk . 1, nr . 3 . Det almindelige væsentlighedsprincip i årsregnskabsloven er det samme som 
under de internationale regnskabsstandarder IFRS . Der er tale om et væsentligt forhold, når en undladelse 
eller fravigelse m .v . med rimelighed må antages at kunne påvirke regnskabsbrugerens beslutningstagen . 
Hvornår der er tale om, at et regnskab er groft misvisende, vil altid bero på et konkret skøn . Groft misvi-
sende vil dog normalt dække over de situationer, hvor der er stor risiko for, at regnskabsbrugeren træffer 
en forkert beslutning på baggrund af regnskabet, og hvor denne beslutning kan medføre betydelige øko-
nomiske konsekvenser for regnskabsbrugeren .

Den foreslåede bestemmelse vil derfor  ikke finde anvendelse  i alle tilfælde, hvor styrelsen konstaterer 
væsentlige fejl og mangler, men alene hvor dokumentet indeholder så alvorlige fejl og mangler, at det må 
anses som groft misvisende . Tilbagetrækning af årsrapport vil eksempelvis kunne ske i sager, hvor der er 
indberettet et åbenlyst forkert dokument, f .eks . en skatteopgørelse .

Selvom en årsrapport m .v . indeholder alvorlige fejl og mangler, kan regnskabsbruger have behov for doku-
mentet, f .eks . i forbindelse med en igangværende retssag . Dokumentet kan udleveres i forbindelse med 
anmodning om aktindsigt efter de almindelige forvaltningsretlige regler herom .

Det foreslås, at der indsættes et nyt 3 . pkt ., hvorefter en årsrapport m .v ., som ikke er behørigt godkendt 
og revideret, tilsvarende kan trækkes tilbage fra offentliggørelse .

I disse tilfælde er det ligeledes åbenbart i regnskabs brugers interesse, at årsrapporten m .v . trækkes til-
bage .

Tilbagetrækning af årsrapport vil f .eks . kunne ske i sager, hvor det entydigt kan fastslås, at årsrapporten 
indeholder en revisionspåtegning, som er forfalsket, og hvor revisor derfor ikke har foretaget revision af 
årsregnskabet og dermed heller ikke har underskrevet revisionspåtegningen .

Erhvervsstyrelsens afgørelse i medfør af § 154, stk . 1, 2 . og 3 . pkt ., kan indbringes for Erhvervsankenæv-
net, jf . § 163, stk . 1 .

Nærmere regler om indsendelse og offentliggørelse m .v .

Gældende bestemmelse
§ 155 . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om indsendelse af årsrapporter og undtagelseserklæringer 
m .v ., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber jf . § 139, stk . 2, samt om ind-
sendelse af delårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf . § 148, og for virksomheder, som har værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf . § 148 a .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 155 . Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i 
såvel papirbaseret som elektronisk form . Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen . 
Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digi-
tal signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg .

Stk. 2 . Årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være 
i såvel papirbaseret som elektronisk form . Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen . 
Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital sig-
natur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse . Styrelsen fastsætter regler om elektronisk 
indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struk-
tureret form . Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer . Stk . 3 . Sty-
relsen fastsætter regler om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseserklæringer 
m .v ., som indsendes i stedet herfor, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber . Styrelsen kan her-
under fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang til de af styrelsen offentliggjorte dokumenter via 
elektroniske medier . Styrelsen fastsætter endvidere regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter 
og konsekvenserne heraf .

Lovbemærkninger
De foreslåede bestemmelser i stk . 1 og 2 er en præcisering af bestemmelsen i den gældende årsregnskabs-
lovs § 64, stk . 1, 2 . pkt ., hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at anmeldelse 
samt dokumenter i forbindelse hermed kan udveksles elektronisk .

I overensstemmelse med regeringens erhvervsstrategi .dk21 og regeringens IT-strategi for effektivisering 
af staten er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med i front, når det gælder udnyttelsen af informationstekno-
logierne til at digitalisere de administrative rutiner og indføre e-administration, dels for at lette kommuni-
kationen mellem borgerne og det offentlige, dels for at lette kommunikationen internt i det offentlige . Sty-
relsen anvender således bl .a . et elektronisk regnskabsrykkersystem, som i tilfælde af, at årsregnskab ikke 
er modtaget i styrelsen, når indsendelsesfristen er udløbet, automatisk genererer breve med påkrav til 
virksomhedens ledelse om indsendelse heraf . Modtages årsregnskabet efter påkravsfristens udløb, gene-
rerer systemet automatisk breve, der pålægger ledelsen afgift . Sådanne breve har f .eks . i en årrække 
været udsendt maskinelt uden underskrift .

Den foreslåede bestemmelse har således bl .a . til formål at præcisere hjemlen for sådanne forretnings-
gange og samtidig fremtidssikre styrelsens fortsatte bestræbelser på som led i indførelsen af e-administra-
tion at effektivisere de administrative rutiner inden for rammerne heraf .
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Nærmere regler om indsendelse og offentliggørelse m .v .

Gældende bestemmelse
§ 155 . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om indsendelse af årsrapporter og undtagelseserklæringer 
m .v ., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber jf . § 139, stk . 2, samt om ind-
sendelse af delårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf . § 148, og for virksomheder, som har værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, jf . § 148 a .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 155 . Breve, udskrifter og andre dokumenter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsteder, kan være i 
såvel papirbaseret som elektronisk form . Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen . 
Dokumenterne kan være med eller uden underskrift, kan forsynes med maskinelt gengivet underskrift, digi-
tal signatur eller tilsvarende efter styrelsens valg .

Stk. 2 . Årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager i henhold til denne lov, kan være 
i såvel papirbaseret som elektronisk form . Dokumenterne er ligestillede i retlig henseende uanset formen . 
Dokumenterne kan være med personlig underskrift, med maskinelt gengivet underskrift, med digital sig-
natur eller tilsvarende efter styrelsens nærmere bestemmelse . Styrelsen fastsætter regler om elektronisk 
indsendelse af de omhandlede dokumenter, herunder at indsendelse skal ske i en af styrelsen fastsat struk-
tureret form . Styrelsen kan endvidere stille nærmere krav til de anvendte elektroniske systemer . Stk . 3 . Sty-
relsen fastsætter regler om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseserklæringer 
m .v ., som indsendes i stedet herfor, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber . Styrelsen kan her-
under fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang til de af styrelsen offentliggjorte dokumenter via 
elektroniske medier . Styrelsen fastsætter endvidere regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter 
og konsekvenserne heraf .

Lovbemærkninger
De foreslåede bestemmelser i stk . 1 og 2 er en præcisering af bestemmelsen i den gældende årsregnskabs-
lovs § 64, stk . 1, 2 . pkt ., hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at anmeldelse 
samt dokumenter i forbindelse hermed kan udveksles elektronisk .

I overensstemmelse med regeringens erhvervsstrategi .dk21 og regeringens IT-strategi for effektivisering 
af staten er Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med i front, når det gælder udnyttelsen af informationstekno-
logierne til at digitalisere de administrative rutiner og indføre e-administration, dels for at lette kommuni-
kationen mellem borgerne og det offentlige, dels for at lette kommunikationen internt i det offentlige . Sty-
relsen anvender således bl .a . et elektronisk regnskabsrykkersystem, som i tilfælde af, at årsregnskab ikke 
er modtaget i styrelsen, når indsendelsesfristen er udløbet, automatisk genererer breve med påkrav til 
virksomhedens ledelse om indsendelse heraf . Modtages årsregnskabet efter påkravsfristens udløb, gene-
rerer systemet automatisk breve, der pålægger ledelsen afgift . Sådanne breve har f .eks . i en årrække 
været udsendt maskinelt uden underskrift .

Den foreslåede bestemmelse har således bl .a . til formål at præcisere hjemlen for sådanne forretnings-
gange og samtidig fremtidssikre styrelsens fortsatte bestræbelser på som led i indførelsen af e-administra-
tion at effektivisere de administrative rutiner inden for rammerne heraf .
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Forslagets stk . 3 giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler ved 
bekendtgørelse om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter . Bemyndigelsen vil herunder blive 
anvendt til at fastsætte regler om såvel de obligatoriske bestanddele som årsregnskab m .v . samt de frivil-
lige bestanddele som f .eks . sociale regnskaber og videnregnskaber . Desuden bemyndiges styrelsen til at 
fastsætte regler om indsendelse af undtagelseserklæringer m .v ., som træder i stedet for årsrapporter i 
henhold til undtagelsesbestemmelserne i §§ 4-6, herunder dokumentation som skal indsendes i forbin-
delse hermed . Bestemmelsen giver endvidere styrelsen bemyndigelse til at fastsætte regler om indsen-
delse og offentliggørelse af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber . Endvidere bemyndiges styrelsen 
til at fastsætte nærmere regler for undtagelse fra forbudet mod omgørelse af offentliggjorte årsrapporter . 
Sådanne regler findes for øjeblikket i § 31 i den gældende årsregnskabsbekendtgørelse (nr. 788 af 29. 
august 1996) . Se også bemærkningerne til § 138, stk . 6, vedrørende omgørelse af årsrapporter .

Ændret ved lov nr . 341 af 27 . april 2011
§ 155 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 155 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om indsendelse af årsrapporter og undtagel-
seserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, samt om indsendelse af delårsrapporter for statslige 
aktieselskaber, jf . § 148, og for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU/EØS-land, jf . § 148 a .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om, at årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen mod-
tager efter denne lov, skal indberettes eller indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed 
skal foregå digitalt mellem styrelsen og virksomhederne og mellem styrelsen og virksomhedernes ledel-
sesmedlemmer og revisorer .

Stk. 3 . Styrelsen kan fastsætte nærmere regler om digital indberetning, digital indsendelse og digital 
kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital sig-
natur eller lignende .

Stk. 4 . En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for 
meddelelsen .

Lovbemærkninger
Virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, skal indsende en række dokumenter, herunder års-
rapporter, til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Årsregnskabslovens § 155 indeholder regler om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m .v . og 
om kommunikation imellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og virksomhederne henholdsvis virksomhe-
dernes ledelsesmedlemmer og revisorer . Reglerne er i vid udstrækning udformet som bemyndigelser til 
styrelsen til at fastsætte regler herom . Med hjemmel heri har styrelsen udstedt bekendtgørelse nr . 1526 
af 13 . december 2007 om indsendelse og offentliggørelse af årsrapporter m .v . i Erhvervs- og Selskabssty-
relsen, som ændret ved bekendtgørelse nr . 905 af 9 . september 2008 .

Efter den gældende § 155 kan kommunikationen mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og virksomhe-
derne henholdsvis virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer foregå på papir eller digitalt efter 
regler, som fastsættes af styrelsen . Med forslaget får Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at fast-
sætte regler om obligatorisk digital kommunikation . Samtidig foreslås nogle redaktionelle ændringer og 
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præciseringer . Lovforslaget vedrører alene kommunikationsmåden . Med dette lovforslag indføres der ikke 
nye oplysningskrav eller mere detaljerede oplysningskrav, end den gældende lovgivning kræver .

Af hensyn til overskueligheden foreslås det, at § 155 ophæves og erstattes af tre nye paragraffer, §§ 155-
155 b .

Den nye § 155, stk . 1, giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at fastsætte regler om indsendelse 
af årsrapporter og undtagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, og delårsrapporter for 
statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
i et EU/EØS-land, jf . de gældende bestemmelser i årsregnskabslovens §§ 148 og 148 a . Den nye § 155, 
stk . 1, viderefører den gældende § 155, stk . 3, 1 . pkt ., for så vidt angår hjemmel til at fastsætte regler om 
indsendelse af de omhandlede dokumenter, med redaktionelle ændringer . Den nye § 155, stk . 1, indebæ-
rer således ingen ændringer i retstilstanden .

Den nye § 155, stk . 2, erstatter den gældende § 155, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., og stk . 2, 1 . og 2 . pkt ., med den 
ændring, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får hjemmel til at fastsætte regler om obligatorisk digital kom-
munikation . Det foreslås således, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får hjemmel til at fastsætte regler om, 
at årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager efter årsregnskabsloven, skal indberettes 
eller indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed skal foregå digitalt mellem styrelsen og 
virksomhederne samt mellem styrelsen og medlemmerne af virksomhedens ledelse og revisor . Pligten til 
at kommunikere digitalt mellem styrelsen og virksomheden omfatter også kommunikation mellem styrel-
sen og en rådgiver, som optræder på virksomhedens vegne over for styrelsen .

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system er imidlertid ikke udviklet til fuldt ud at indføre obligatorisk digi-
tal kommunikation på nuværende tidspunkt . Obligatorisk digital kommunikation vil derfor blive indført 
gradvist i takt med, at styrelsens it-system bliver færdigudviklet hertil .

I første omgang er det tanken at udnytte hjemlen i den foreslåede § 155, stk . 2, således, at virksomheder, 
som  er  forpligtet  til  at  aflægge  årsrapport,  jf.  årsregnskabslovens  §  3,  stk.  1,  og  indsende  denne  til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf . § 138, stk . 1, får pligt til at indberette deres årsrapporter digitalt . Virk-
somheder, som er undtaget fra pligten til at udarbejde og indsende årsrapport efter lovens §§ 4-6, men 
som ikke gør brug af undtagelsesmuligheden, skal fortsat indsende årsrapport til styrelsen og vil ligeledes 
få pligt til at indberette årsrapporten digitalt .

Indberetningen skal foregå ved brug af indberetningssystemer, som er baseret på standarder, der følger 
den internationale udvikling .

Hvilket indberetningssystem, virksomheden skal anvende, afhænger af, hvilken regnskabsklasse der fin-
der anvendelse på udarbejdelse af årsrapporten . Årsregnskabsloven er opbygget efter den såkaldte byg-
geklodsmodel, hvorefter det regelsæt, den enkelte virksomhed skal følge ved udarbejdelsen af sin årsrap-
port, primært afhænger af virksomhedens størrelse . Princippet i modellen er, at små virksomheder skal 
følge relativt få, generelle krav, mens store virksomheder skal følge flere og mere detaljerede krav. Reg-
lerne for udarbejdelse af årsrapport er inddelt i fire regnskabsklasser, som kaldes A, B, C og D. Hvilken 
regnskabsklasse virksomheden har pligt til at følge, fremgår af den gældende § 7 i årsregnskabsloven . En 
virksomhed kan dog altid vælge at følge alle eller nogle af reglerne i en højere regnskabsklasse, jf . § 7, 
stk . 5 .
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Regnskabsklasse A gælder for enkeltmandsvirksomheder m.v., som ikke er forpligtet til at aflægge og ind-
sende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Regnskabsklasse B gælder for små aktie- og anpartsselskaber m .v ., som blandt andet er forpligtet til at 
aflægge og indsende årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I Danmark er ca. 94 pct. af alle virk-
somheder, som har pligt til at aflægge og indsende årsrapport efter årsregnskabsloven, omfattet af regn-
skabsklasse B . Siden 2008 har disse virksomheder haft mulighed for frivilligt at indberette årsrapporter 
som digitale regnskaber via www .virk .dk . Denne indberetningsløsning vil disse virksomheder fortsat kunne 
anvende frivilligt, indtil løsningen udfases, hvilket forventes at ske i løbet af 2011 .

Regnskabsklasse C gælder for mellemstore og store aktie- og anpartsselskaber m .v . og indeholder mere 
detaljerede regler .

Endelig gælder regnskabsklasse D for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked (såkaldte børsnoterede virksomheder) i et EU/EØS-land . Disse 
virksomheder er altid omfattet af de strengere regler i regnskabsklasse D uanset virksomhedens størrelse .

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) vil få pligt til ved indberetning af deres 
årsrapport at anvende det digitale basisværktøj til regnskaber, som i øjeblikket benævnes REGNSKAB 
BASIS, medmindre de i stedet vælger at anvende det digitale specialværktøj, som i øjeblikket benævnes 
REGNSKAB SPECIAL .

Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B anvender en eller flere af reglerne i regnskabsklasse C 
ved udarbejdelsen af sin årsrapport, kan virksomheden ikke anvende REGNSKAB BASIS til indberetning af 
årsrapporten, men skal i stedet anvende REGNSKAB SPECIAL, medmindre REGNSKAB BASIS også inde-
holder de pågældende elementer . Dette vil blive nærmere reguleret i bekendtgørelsen .

REGNSKAB SPECIAL vil blive obligatorisk at anvende for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 
(mellemstore og store virksomheder) og på sigt også for regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og 
virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land) . Disse 
virksomheder vil således ikke kunne anvende REGNSKAB BASIS .

REGNSKAB BASIS er et let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter for små virksom-
heder . Værktøjet er udviklet i overensstemmelse med regeringens afbureaukratiseringsplan fra marts 
2009 for det erhvervsrettede område, initiativ nr . 4 — Forenklet indberetning af regnskabsdata for de 
mindste virksomheder .

REGNSKAB BASIS, som kan findes via link på www.virk.dk, kan fra december 2010 anvendes frivilligt af 
små virksomheder til at danne en årsrapport og indberette denne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, når 
den er godkendt af generalforsamlingen eller et tilsvarende ledelsesorgan .

Det er tanken at udbygge REGNSKAB BASIS således, at indberetning af regnskabsdata til Danmarks Stati-
stik og SKAT også vil kunne foretages i REGNSKAB BASIS . Virksomhederne vil herefter kunne indberette 
regnskabsdata til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT via en integreret indberet-
ningsløsning. Om ønsket kan ordningen udvides, så den omfatter flere myndigheder. Når en virksomhed 
har indgivet årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan virksomheden som hidtil undlade at indgive 

http://www.virk.dk/
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årsrapporten som en del af det skattemæssige årsregnskab til SKAT . Det følger af mindstekravsbekendt-
gørelsen for mindre virksomheder, nr . 594 af 12 . juni 2006 .

REGNSKAB BASIS er en intelligent løsning . Data, som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
eksempelvis virksomhedens adresse m .v ., vil allerede fremgå, når virksomheden logger sig på systemet . 
Desuden opstiller REGNSKAB BASIS regnskabet og foretager automatisk sammentælling af sumposter, 
når data indtastes i systemet .

Når data indtastes i REGNSKAB BASIS, konverteres disse automatisk til XBRL-sprog . XBRL er en forkor-
telse for eXtensible Business Reporting Language, der bruges ved skabelsen af digitale rapporter om 
finansielle forhold, eksempelvis årsrapporter. Standarden er optaget i kataloget over anbefalede standar-
der fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og er den internationale standard for regnskabs-
data . Det er således ikke nødvendigt for virksomheder, som anvender REGNSKAB BASIS, at anskaffe soft-
ware, der kan danne XBRL .

Med REGNSKAB BASIS har virksomheder omfattet af regnskabsklasse B således fået et værktøj, som gør 
det lettere for dem at udarbejde årsrapport, og som på sigt vil forenkle indberetningen af regnskabsdata 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT . Der vil således på sigt kunne ske datagen-
brug fra år til år og mellem myndigheder .

REGNSKAB SPECIAL, som ligeledes kan findes via link på www.virk.dk, kan fra december 2010 benyttes 
frivilligt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C til at indberette årsrapporter til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen . I denne løsning anvendes ligeledes XBRL-sprog, men her skal virksomheden eller den-
nes rådgiver selv sørge for konverteringen til XBRL-format. Udover XBRL-filen skal virksomheden eller 
dennes rådgiver indsende en pdf-fil, hvor virksomhedens årsrapport præsenteres i læsbar skrift. I pdf-fi-
len får virksomheden mulighed for at præsentere årsrapporten med valgfrihed for eksempelvis logo, bille-
der og grafer, hvilket XBRL-filen ikke giver mulighed for i dag. Når virksomhederne har vænnet sig til at 
håndtere indberetning af de digitale regnskaber, og den internationale udvikling på XBRLområdet er 
endnu længere fremme, vil indsendelsen af pdf-filen kunne udfases og afskaffes.

På sigt vil REGNSKAB SPECIAL blive udviklet således, at virksomheden kan indberette data til brug for hen-
holdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Danmarks Statistik og SKAT via en integreret indberetningsløs-
ning. Om ønsket kan ordningen udvides, så den omfatter flere myndigheder. Når en virksomhed har indgi-
vet årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, kan virksomheden som hidtil undlade at indgive årsrap-
porten som en del af det skattemæssige årsregnskab til SKAT . Det følger af mindstekravsbekendtgørel-
serne for henholdsvis større og mindre virksomheder, nr . 593 og 594 af 12 . juni 2006 .

Desuden er REGNSKAB SPECIAL p .t . under videreudvikling med henblik på at kunne anvendes af virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse D (statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land) . Det vil sige, at løsningen udvikles til også at 
kunne håndtere regnskaber, som udarbejdes efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, der gæl-
der for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/ EØS-land .

Med REGNSKAB SPECIAL vil virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og D få et regnskabsindberet-
ningssystem, som på sigt ligeledes vil forenkle indberetningen af regnskabsdata til Erhvervs- og Selskabs-

http://www.virk.dk/
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styrelsen, Danmarks Statistik og SKAT . Der vil således på sigt kunne ske datagenbrug fra år til år og mel-
lem myndigheder .

For regnskabsbrugerne vil digital indberetning af årsrapporter indebære en betydelig forbedring i adgan-
gen til regnskabsdata, ikke mindst i adgangen til at foretage analyser af offentliggjorte regnskabsdata . Det 
vil blandt andet blive muligt at foretage en analyse af udvalgte regnskabsdata på tværs af virksomheder i 
samme branche .

Myndighederne vil naturligvis også kunne anvende disse analysemuligheder, f .eks . i kontroløjemed .

I bekendtgørelsen kan der fastsættes overgangsordninger, som letter og smidiggør overgangen fra papir-
baseret til digital indberetning af årsrapporter via henholdsvis REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPE-
CIAL .

Når virksomhederne får pligt til at indberette deres årsrapport digitalt via REGNSKAB BASIS eller REGN-
SKAB SPECIAL, vil der således, af hensyn til virksomhederne, i en overgangsperiode blive åbnet op for en 
forenklet indberetning af regnskabsdata . Dette vil blive nærmere reguleret i bekendtgørelsen .

Der vil således blive mulighed for at foretage såkaldt »clob-opmærkning«, eksempelvis for så vidt angår 
noter, ledelsespåtegning, ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis . Med clob-opmærkning menes, 
at data, f .eks . den fulde note, inddateres samlet i ét felt, i stedet for at de enkelte noteoplysninger udspe-
cificeres i hver sit felt. Derved lettes og smidiggøres overgangen for virksomhederne og deres rådgivere 
fra papirbaseret til digital regnskabsindberetning . Clob-opmærkning anvendes i den nuværende version af 
REGNSKAB BASIS . Dette er bl .a . valgt for at forenkle indberetningen for små virksomheder, der derved 
som nævnt undgår at skulle udspecificere en række oplysninger i forskellige felter. I REGNSKAB SPECIAL 
kan virksomheden selv vælge, om den vil foretage clob-opmærkning, eller om den vil udspecificere de 
enkelte oplysninger i hver sit felt . Efter en periode vil ordningen med clob-opmærkning blive taget op til 
revision .

I bekendtgørelsen kan der desuden fastsættes regler om undtagelse fra kravet om digital indsendelse . 
Undtagelsesmuligheden tænkes navnlig anvendt i de sjældne tilfælde, hvor en virksomheds behov for 
benævnelse af regnskabsposter viser sig at være så atypisk, at REGNSKAB BASIS henholdsvis REGNSKAB 
SPECIAL ikke tager højde herfor . Begge løsninger er under løbende udvikling med henblik på at sikre, at de 
også kan dække virksomheder med atypiske behov .

Indtil det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D at indberette årsrapport i 
REGNSKAB SPECIAL, kan virksomheder omfattet af regnskabsklasse B eller C, som vælger at udarbejde 
årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, ligeledes undtages fra kravet om digital ind-
beretning . De vil dog frivilligt kunne indsende digitale årsrapporter via REGNSKAB SPECIAL fra det tids-
punkt, hvor løsningen, som kan håndtere IFRS, bliver tilgængelig i REGNSKAB SPECIAL .

I bekendtgørelsen kan der desuden stilles krav om, at en virksomhed, som ønsker at anvende en undtagel-
sesmulighed, skal godtgøre på en nærmere fastsat måde, at virksomheden opfylder betingelserne i 
bekendtgørelsen for at anvende undtagelsen .
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Det forhold, at en virksomhed eksempelvis ikke er i besiddelse af computer og internetforbindelse, vil dog 
ikke kunne berettige virksomheden til at blive fritaget for kravet om digital indberetning af årsrapporten . 
I så fald må virksomheden anvende en computer på et folkebibliotek sammen med indsenders digitale sig-
natur eller anmode en rådgiver, eksempelvis en revisor, om at varetage opgaven .

Efter de gældende regler i årsregnskabslovens kapitel 2 er virksomhedens ledelse ansvarlig for aflæggel-
sen af årsrapporten og skal underskrive denne . Ledelsen er endvidere ansvarlig for, at årsrapporten ind-
sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de fastsatte frister, uanset om ledelsen har anmodet 
en rådgiver, f .eks . revisor, om at indberette årsrapporten . Disse regler gælder uanset, om årsrapporten 
indsendes på papir eller indberettes digitalt .

I bekendtgørelsen vil der blive fastsat regler om, hvordan revisor påtegner årsrapporter, der indberettes 
digitalt, og revisors ansvar i forbindelse hermed . Desuden vil der blive fastsat regler om rådgivers, eksem-
pelvis revisors, ansvar i forbindelse med indberetning af den digitale årsrapport til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen i de tilfælde, hvor virksomheden har anmodet en rådgiver om at indberette årsrapporten til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på virksomhedens vegne .

I bekendtgørelsen vil det blive fastsat, hvornår det bliver obligatorisk for virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse B at indberette deres årsrapporter, herunder eventuelle koncernregnskaber, digitalt til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B vil dette blive obligato-
risk for årsrapporter med balancedato 31 . januar 2012 eller senere . Det vil sige for årsrapporter, som har 
indsendelsesfrist den 30 . juni 2012 eller senere . Derved får virksomhederne god tid til at indrette sig på 
det nye krav om digital indberetning, idet de får mulighed for at anvende REGNSKAB BASIS henholdsvis 
REGNSKAB SPECIAL frivilligt mindst én gang, inden det bliver obligatorisk at indberette årsrapporten digi-
talt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse C vil det ligeledes blive obligatorisk at indberette årsrappor-
ter, herunder eventuelle koncernregnskaber, digitalt . Disse virksomheder vil blive pålagt at anvende REGN-
SKAB SPECIAL, som er udviklet til at håndtere de mere omfattende og komplekse regler i regnskabsklasse 
C . Disse virksomheder vil derfor have behov for en længere overgangsperiode, hvor de kan anvende REGN-
SKAB SPECIAL frivilligt, inden det gøres obligatorisk at indberette årsrapporten via REGNSKAB SPECIAL . 
Disse virksomheder vil derfor tidligst blive pålagt at indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med 
balancedato 31 . juli 2012 . Det vil således tidligst blive obligatorisk for årsrapporter, som har indsendelses-
frist den 31 . december 2012 .

REGNSKAB SPECIAL vil desuden blive udbygget til også at kunne håndtere de endnu mere omfattende og 
komplekse regler i regnskabsklasse D . For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D vil det ligeledes 
blive obligatorisk at indberette årsrapport digitalt via denne indberetningsløsning . Disse virksomheder vil 
tidligst blive pålagt at indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med balancedato 31 . august 2013 . 
Det vil således tidligst blive obligatorisk for årsrapporter, som har indsendelsesfrist den 31 . december 
2013 .

Retsvirkningen af, at en årsrapport ikke indsendes på den foreskrevne digitale måde efter regler, som 
udstedes efter den foreslåede § 155, stk . 2 eller 3, vil være, at årsrapporten ikke kan anses for modtaget 
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Styrelsen vil da give virksomheden en frist til at indsende årsrapporten 
digitalt . Hvis virksomheden ikke indsender årsrapporten digitalt inden udløbet af denne frist, kan styrelsen 
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tage skridt til at få selskabet opløst ved skifteretten i overensstemmelse med den gældende § 150, stk . 3, 
i årsregnskabsloven .

Den nye § 155, stk . 3, som giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmel til at fastsætte regler om anven-
delse af bestemte it-systemer m .v ., viderefører den gældende § 155, stk . 2, 4 . og 5 . pkt ., med redaktio-
nelle ændringer . Disse krav vil blive fastsat i overensstemmelse med ITog Telestyrelsens vejledninger om 
åbne standarder i det offentlige .

Den foreslåede § 155, stk . 4, er ny . Bestemmelsen fastsætter, hvornår en digital meddelelse må anses for 
at være kommet frem til adressaten for meddelelsen, dvs . modtageren af meddelelsen . For meddelelser, 
som sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eksempelvis en årsrapport, som indberettes digitalt til sty-
relsen, er styrelsen adressat for meddelelsen . For meddelelser, som styrelsen sender, er den pågældende 
virksomhed, revisor eller rådgiver, som meddelelsen sendes til, adressat for meddelelsen .

Bestemmelsen finder anvendelse både på meddelelser, som frivilligt sendes digitalt, og på meddelelser, 
som det er obligatorisk at sende digitalt .

Meddelelsen anses for at være kommet frem til adressaten for meddelelsen, når den er tilgængelig for 
adressaten for meddelelsen, dvs . fra det tidspunkt, adressaten har mulighed for at gøre sig bekendt med 
indholdet af meddelelsen . Det er således uden betydning, om eller hvornår adressaten gør sig bekendt 
med indholdet af meddelelsen .

En meddelelse vil normalt være tilgængelig for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på det tidspunkt, hvor sty-
relsen kan behandle meddelelsen . Dette tidspunkt vil normalt blive registreret automatisk i en modtagel-
sesanordning eller et datasystem . En meddelelse, der først er tilgængelig efter kl . 24 .00, anses normalt 
først for modtaget den dag, hvor meddelelsen er tilgængelig . Kan modtagelsestidspunktet for en digital 
meddelelse ikke fastlægges som følge af problemer med styrelsens it-system eller andre lignende proble-
mer, må meddelelsen anses for at være kommet frem på det tidspunkt, hvor meddelelsen blev afsendt, hvis 
der kan fremskaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet .

IT-problemer (nedbrud, midlertidig kapacitetsnedgang m .v .) kan betyde, at en digital meddelelse ikke kan 
afleveres til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Opstår problemerne tæt på fristen for indgivelse af meddelel-
sen, og kan problemerne føre til, at fristen med rimelighed ikke kan overholdes, anses meddelelsen for at 
være kommet frem inden for fristen, hvis den gøres tilgængelig for styrelsen inden for en rimelig tid efter, 
at forhindringen er ophørt .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
I § 155, stk . 1, indsættes efter »herfor,«: »og afsluttende likvidationsregnskaber, jf . § 139, stk . 2,« .

Lovbemærkninger
Det foreslås at indsætte en tilføjelse i årsregnskabslovens § 155, stk . 1, således at det udtrykkeligt frem-
går af bestemmelsen, at afsluttende likvidationsregnskaber, der indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold 
til årsregnskabslovens § 139, stk . 2, også er omfattet af Erhvervsstyrelsens hjemmel til at fastsætte reg-
ler om indsendelse af regnskabsdokumenter til styrelsen .
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Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
§ 155, stk . 2-4 ophæves .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelser vedrørende kommunikation i årsregnskabslovens § 155, stk . 2-4, og § 155 a 
ophæves, da bestemmelserne er erstattet af de foreslåede nye bestemmelser i § 153 a, § 153 b og 
§ 153 c .
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Gældende bestemmelse
§ 155 a . (Ophævet)

Ændret ved lov nr . 341 af 27 . april 2011
§ 155 a indsættes:

»§ 155 a . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser 
og andre dokumenter efter denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet 
underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt 
afgørelsen eller dokumentet . Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumen-
ter med personlig underskrift .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truf-
fet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen som afsender .«

Lovbemærkninger
Se foranstående lovbemærkninger til § 155

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
§ 155 a ophæves

Lovbemærkninger
Det foreslås, at bestemmelsen vedrørende kommunikation i årsregnskabslovens § 155, stk . 2-4 og 155 a 
ophæves, da bestemmelserne er erstattet af de foreslåede bestemmelser i § 153 a, 153 b og 153 c .

Gældende bestemmelse
§ 155 b . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseserklæ-
ringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber samt om offentliggørel-
se af delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land . Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbagetrækning fra of-
fentliggørelsen af de nævnte dokumenter .

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang via elektroniske medier til doku-
menter, som er offentliggjort af styrelsen .

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter og konsekvenserne 
heraf .

Ændret ved lov nr . 341 af 27 . april 2011
§ 155 b indsættes:

»§ 155 b . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af årsrapporter og und-
tagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, samt om offentliggørelse af delårsrapporter for 
statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
i et EU/EØS-land .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang via elektroniske medier til doku-
menter, som er offentliggjort af styrelsen .

Stk. 3 . Styrelsen fastsætter regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter og konsekvenserne 
heraf .«

Lovbemærkninger
Se foranstående lovbemærkninger til § 155

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
I § 155 b, stk . 1, indsættes efter »herfor,«: »og afsluttende likvidationsregnskaber« .

Lovbemærkninger
Det foreslås at indsætte en tilføjelse i årsregnskabslovens § 155 b, stk . 1, således at det udtrykkeligt frem-
går af bestemmelsen, at afsluttende likvidationsregnskaber, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold 
til årsregnskabslovens § 139, stk . 2, også er omfattet af Erhvervsstyrelsens hjemmel til at fastsætte reg-
ler om offentliggørelse af regnskabsdokumenter, som indsendes til styrelsen .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
 I § 155 b, stk . 1, indsættes som 2 . pkt .:

»Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbagetrækning fra offentliggørelsen af de nævnte dokumenter .«
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Gældende bestemmelse
§ 155 b . Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af årsrapporter og undtagelseserklæ-
ringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber samt om offentliggørel-
se af delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til han-
del på et reguleret marked i et EU/EØS-land . Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbagetrækning fra of-
fentliggørelsen af de nævnte dokumenter .

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang via elektroniske medier til doku-
menter, som er offentliggjort af styrelsen .

Stk. 3. Styrelsen fastsætter regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter og konsekvenserne 
heraf .

Ændret ved lov nr . 341 af 27 . april 2011
§ 155 b indsættes:

»§ 155 b . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter regler om offentliggørelse af årsrapporter og und-
tagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, samt om offentliggørelse af delårsrapporter for 
statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
i et EU/EØS-land .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om regnskabsbrugeres adgang via elektroniske medier til doku-
menter, som er offentliggjort af styrelsen .

Stk. 3 . Styrelsen fastsætter regler om omgørelse af offentliggjorte årsrapporter og konsekvenserne 
heraf .«

Lovbemærkninger
Se foranstående lovbemærkninger til § 155

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
I § 155 b, stk . 1, indsættes efter »herfor,«: »og afsluttende likvidationsregnskaber« .

Lovbemærkninger
Det foreslås at indsætte en tilføjelse i årsregnskabslovens § 155 b, stk . 1, således at det udtrykkeligt frem-
går af bestemmelsen, at afsluttende likvidationsregnskaber, som indsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold 
til årsregnskabslovens § 139, stk . 2, også er omfattet af Erhvervsstyrelsens hjemmel til at fastsætte reg-
ler om offentliggørelse af regnskabsdokumenter, som indsendes til styrelsen .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
 I § 155 b, stk . 1, indsættes som 2 . pkt .:

»Styrelsen fastsætter tillige regler om tilbagetrækning fra offentliggørelsen af de nævnte dokumenter .«
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Lovbemærkninger
Efter § 154 b, stk . 1, fastsætter Erhvervsstyrelsen regler om offentliggørelse af årsrapporter og undtagel-
seserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, og afsluttende likvidationsregnskaber samt om offent-
liggørelse af delårsrapporter for statslige aktieselskaber og virksomheder, som har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

§ 9 i bekendtgørelse nr . 1057 af 8 . september 2015 om indberetning til og offentliggørelse af årsrappor-
ter m .v . i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed fastslår, at Erhvervsstyrelsen straks 
offentliggør modtagelsen af årsrapporter og undtagelseserklæringer m .v ., som indberettes i stedet for 
årsrapporter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virk-
somheder, som indberettes til styrelsen i henhold til årsregnskabsloven og denne bekendtgørelse, i CVR-re-
gistret via hjemmesiden data .virk .dk .

I lovforslagets § 1, nr . 5, foreslås det, at Erhvervsstyrelsen kan trække årsrapporter m .v . tilbage fra offent-
liggørelse, hvis styrelsen i forbindelse med en kontrol efter bestemmelserne i §§ 159-159 b konstaterer, 
at dokumentet indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft misvisende . En årsrapport 
m .v ., som ikke er behørigt godkendt og revideret, kan tilsvarende trækkes tilbage fra offentliggørelse .

Det foreslås, at der indsættes et 2 . pkt . i § 155 b, stk . 1, som fastslår, at styrelsen fastsætter regler om til-
bagetrækning af offentliggørelsen af de nævnte dokumenter .

Den finder anvendelse på årsrapporter, undtagelseserklæringer og dertilhørende bilag.

Tilbagetrækning af en årsrapport m .v . fra offentliggørelse medfører, at en regnskabsbruger ikke vil kunne 
følge virksomhedens registreringshistorik . Det forhold, at et bestemt dokument er trukket tilbage fra 
offentliggørelsen og baggrunden herfor, vil således ikke fremgå af CVR .

Det foreslåede 2 . pkt . varetager hensynet til regnskabsbrugerne, da styrelsen efter forslaget kan fast-
sætte regler, som indebærer, at registreringshistorikken kan følges . Det kan eksempelvis være regler, 
hvorefter det fastsættes, at der skal offentliggøres en notits på CVR i forbindelse med tilbagetrækning af 
årsrapporten .

Gældende bestemmelse
§ 156 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., som er offent-
ligt tilgængelige i henhold til denne lov, for brugen af styrelsens edb-system, for visse ikke særligt prissat-
te ydelser samt for rykkerskrivelser m .v . ved for sen betaling .

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af denne lov og 
den hermed forbundne undersøgelsesaktivitet, for administrationen af de selskabsretlige regler om kapi-
taltab og lån til virksomhedsdeltagere og andre lovovertrædelser i forbindelse med undersøgelse af års-
rapporter samt for administrationen af udstedelse af regnskabsstandarder og godkendelse af internatio-
nale standarder, jf . § 136 .

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal betale et årligt gebyr for den med loven forbundne 
kontrolaktivitet, jf . § 161 a . Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets størrelse og opkræv-
ning og om betaling af rykkergebyr ved for sen betaling .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 156 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., 
som er offentligt tilgængelige i henhold til denne lov, for brugen af styrelsens edb-system, for visse ikke 
særligt prissatte ydelser samt for rykkerskrivelser m .v . ved for sen betaling .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af denne lov og 
den hermed forbundne undersøgelsesaktivitet, for administrationen af de selskabsretlige regler om kapi-
taltab og lån til virksomhedsdeltagere og andre lovovertrædelser i forbindelse med undersøgelse af års-
rapporter samt for administrationen af udstedelse af regnskabsstandarder og godkendelse af internatio-
nale standarder, jf . § 136 .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64, stk . 1, 4 . pkt . 
Bestemmelsen bemyndiger bl .a . styrelsen til at fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., 
som er offentligt tilgængelige i henhold til loven . Disse regler træder i stedet for reglerne om betaling for 
dokumenter, der rekvireres under henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen . Dog er der indføjet en 
hjemmel til at indbefatte bidrag til administrationen af den standardudstedende organisation og dens 
arbejde, jf . §§ 136 og 137, i det omfang omkostningerne skal dækkes helt eller delvist ved bidrag fra alle 
virksomhederne .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
I § 156 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver hos hver børsnoteret virksomhed en årlig afgift for 
den med loven forbundne kontrolaktivitet, jf . § 159 a . Virksomheder, hvis markedsværdi af de noterede 
eller handlede værdipapirer er på 1 mia . kr . eller derover på balancedagen, betaler 45 .000 kr . årligt . Virk-
somheder med en markedsværdi af de noterede eller handlede værdipapirer på 250 mio . kr . eller derover, 
men under 1 mia . kr . på balancedagen, betaler 30 .000 kr . årligt, mens virksomheder med en markedsvær-
di af de noterede eller handlede værdipapirer på under 250 mio . kr . på balancedagen betaler 15 .000 kr . 
årligt . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opkrævning af sådanne afgifter . Det 

https://data.virk.dk/
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Gældende bestemmelse
§ 156 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., som er offent-
ligt tilgængelige i henhold til denne lov, for brugen af styrelsens edb-system, for visse ikke særligt prissat-
te ydelser samt for rykkerskrivelser m .v . ved for sen betaling .

Stk. 2. Styrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af denne lov og 
den hermed forbundne undersøgelsesaktivitet, for administrationen af de selskabsretlige regler om kapi-
taltab og lån til virksomhedsdeltagere og andre lovovertrædelser i forbindelse med undersøgelse af års-
rapporter samt for administrationen af udstedelse af regnskabsstandarder og godkendelse af internatio-
nale standarder, jf . § 136 .

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal betale et årligt gebyr for den med loven forbundne 
kontrolaktivitet, jf . § 161 a . Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets størrelse og opkræv-
ning og om betaling af rykkergebyr ved for sen betaling .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 156 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., 
som er offentligt tilgængelige i henhold til denne lov, for brugen af styrelsens edb-system, for visse ikke 
særligt prissatte ydelser samt for rykkerskrivelser m .v . ved for sen betaling .

Stk. 2 . Styrelsen kan fastsætte regler om betaling af et årligt gebyr for administration af denne lov og 
den hermed forbundne undersøgelsesaktivitet, for administrationen af de selskabsretlige regler om kapi-
taltab og lån til virksomhedsdeltagere og andre lovovertrædelser i forbindelse med undersøgelse af års-
rapporter samt for administrationen af udstedelse af regnskabsstandarder og godkendelse af internatio-
nale standarder, jf . § 136 .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen er en videreførelse af bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64, stk . 1, 4 . pkt . 
Bestemmelsen bemyndiger bl .a . styrelsen til at fastsætte regler om betaling for kopier af dokumenter m .v ., 
som er offentligt tilgængelige i henhold til loven . Disse regler træder i stedet for reglerne om betaling for 
dokumenter, der rekvireres under henvisning til lov om offentlighed i forvaltningen . Dog er der indføjet en 
hjemmel til at indbefatte bidrag til administrationen af den standardudstedende organisation og dens 
arbejde, jf . §§ 136 og 137, i det omfang omkostningerne skal dækkes helt eller delvist ved bidrag fra alle 
virksomhederne .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
I § 156 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver hos hver børsnoteret virksomhed en årlig afgift for 
den med loven forbundne kontrolaktivitet, jf . § 159 a . Virksomheder, hvis markedsværdi af de noterede 
eller handlede værdipapirer er på 1 mia . kr . eller derover på balancedagen, betaler 45 .000 kr . årligt . Virk-
somheder med en markedsværdi af de noterede eller handlede værdipapirer på 250 mio . kr . eller derover, 
men under 1 mia . kr . på balancedagen, betaler 30 .000 kr . årligt, mens virksomheder med en markedsvær-
di af de noterede eller handlede værdipapirer på under 250 mio . kr . på balancedagen betaler 15 .000 kr . 
årligt . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opkrævning af sådanne afgifter . Det 
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kan herunder bestemmes, at der kan fastsættes gebyr for rykkerbreve ved for sen betaling . Afgifterne kan 
inddrives ved udpantning .«

Lovbemærkninger
Ligesom der opkræves en afgift for den del af Fondsrådets sekretariatsfunktion, der varetages af Finans-
tilsynet, foreslås det, at der opkræves en afgift til dækning af de udgifter, der er forbundet med den del af 
Fondsrådets sekretariatsfunktion, der varetages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Det foreslås således i § 156, stk . 3 , at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opkræver en årlig afgift på 30 .000 
kr . hos hver børsnoteret virksomhed for varetagelsen af de opgaver, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfø-
rer som sekretariat for Fondsrådet i forbindelse med kontrollen af børsnoterede virksomheders overhol-
delse af regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter, jf. den foreslåede bestemmelse 
i § 159 a (forslagets § 4, nr . 8) .

Afgiften opkræves hos alle danske børsnoterede virksomheder — omfattet af årsregnskabslovens regler — 
uanset om den enkelte børsnoterede virksomhed er udtaget til kontrol i det enkelte år . Afgiften opkræves 
således hos alle danske virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er 
optaget til notering på en fondsbørs eller et andet reguleret marked i et land indenfor Den Europæiske 
Union eller i et andet land, hvormed fællesskabet har indgået aftale . Hermed tænkes på de lande, som er 
omfattet af EØS-aftalen .

Den foreslåede afgift er baseret på de omkostninger, som forventes at medgå til udførelsen af kontrollen 
efter den foreslåede § 159 a . Afgiftens størrelse er ligeledes baseret på antallet af virksomheder, som på 
nuværende tidspunkt forventes at blive omfattet af kontrollen .

Det foreslås, at det i lovens ikrafttrædelsesbestemmelse fastsættes, at den foreslåede afgiftsbestemmelse 
træder i kraft den 1 . juli 2004 således, at halvdelen af afgiften, dvs . 15 .000 kr ., opkræves i 2004, hvoref-
ter afgiften opkræves fuldt ud første gang i 2005 .

Den opkrævede afgift skal i 2004 anvendes til dækning af omkostninger, som Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen som sekretariat for Fondsrådet forventes at afholde i forbindelse med forberedelse af sekretariatsop-
gaven for Fondsrådet . Dette medfører, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som sekretariat for Fondsrådet 
blandt andet skal udarbejde retningslinjer for, hvordan kontrollen skal varetages af Fondsrådet og af rådets 
sekretariat . Derudover skal der udarbejdes nærmere retningslinier for samarbejdet mellem Fondsrådets 
to sekretariater, som varetages af Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Procedurerne for opkrævning af afgiften er endnu ikke fastlagt . Det foreslås derfor, at Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen får hjemmel til ved bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om opkrævning af afgif-
ten . Bekendtgørelsen vil indeholde bestemmelser om, hvordan opkrævningen skal foregå, og hvornår 
afgiften forfalder . Der kan endvidere fastsættes bestemmelse om rykkergebyr ved for sen betaling af afgif-
ten .
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Lovbemærkninger til ændringsforslag
I det oprindelige forslag er afgiften, som pålægges børsnoterede finansielle virksomheder samt børsnote-
rede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven fastsat til 30 .000 kr . for alle de omhandlede virksom-
heder uanset størrelse .

For at imødekomme de ønsker, der har været fremsat om en gradueret opkrævning af afgiften til finansie-
ring af regnskabskontrollen, foreslås det, at afgiften for den enkelte børsnoterede virksomhed beregnes 
ud fra markedsværdien af virksomhedens noterede eller handlede værdipapirer på balancedagen . Mar-
kedsværdien for aktier vil være de pågældende aktiers kursværdi på balancedagen, mens markedsværdien 
for obligationer vil være kursværdien af den cirkulerende obligationsmængde på balancedagen .

Baggrunden for at ændre afgiften fra et fast beløb til et gradueret beløb er, at det derved bliver muligt at 
indføre en afgiftsberegning, der tager hensyn til den børsnoterede virksomheds størrelse, således at 
afgiftsbeløbet reduceres for mindre børsnoterede virksomheder, og forøges for de større børsnoterede 
virksomheder . Ved at differentiere afgiften efter virksomhedens størrelse vil man tilgodese hensynet til 
mindre virksomheders muligheder for børsnotering .

Det er fundet hensigtsmæssigt at anvende markedsværdien af virksomhedens noterede værdipapirer på 
balancedagen i det foregående regnskabsår som beregningsgrundlag for den opkrævede afgift . Denne 
værdi er en entydig værdi, som fremgår af de officielle kurslister på Københavns Fondsbørs og andre auto-
riserede markedspladser . Desuden er denne værdi tilgængelig uanset hvilken dato, virksomheden har 
balancedag .

For at der ikke skal kunne rejses tvivl om regnskabskontrollens uafhængighed, er det fundet hensigtsmæs-
sigt ikke at anvende regnskabsmæssige tal som beregningsgrundlag for afgiftens størrelse, da eksempel-
vis nettoomsætning, balancesum og egenkapital alle er poster, som kan påvirkes af konklusionerne på den 
udførte kontrol .

Det er heller ikke fundet hensigtsmæssigt at anvende aktiekapitalens størrelse som beregningsgrundlag 
for den opkrævede afgift, da ikke alle noterede virksomheder er aktieselskaber . Endvidere er der ofte ikke 
sammenhæng mellem virksomhedskapitalens størrelse og regnskabernes kompleksitet .

Opkrævningen af afgifter hos investeringsforeninger foreslås udvidet til også at omfattet specialforenin-
ger, idet disse foreninger også kan udstede værdipapirer, som kan optages til notering på en fondsbørs 
eller til handel på en autoriseret markedsplads .

Det skønnes, at den totale afgift, der opkræves for de finansielle virksomheder efter lovforslagets § 2, 
nr . 11 og 12, vil indbringe ca . 3,3 mio . kr ., som anført i afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforsla-
get .

Omlægningen af afgiftsberegningen betyder, at udgiften for en finansiel henholdsvis en ikke-finansiel virk-
somhed bliver forskellig . Dette skyldes, at de samlede udgifter til Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen er uforandret, samtidig med, at antallet af selskaber og disses størrelse er forskellig i de to grup-
per af selskaber, og at de finansielle virksomheder i øvrigt finansierer opgaver i Finanstilsynet, som også 
kan bruges i regnskabskontrollen .
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For så vidt angår børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven skønnes det, at afgiften fort-
sat vil indbringe ca . 4,2 mio . kr . som anført i afsnit 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget .

Afgiftsprovenuet til Finanstilsynet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil dog variere, hvis markedsværdi-
erne samlet ændres . Hvis markedsværdierne ændres væsentligt, således at afgiftsprovenuet bliver 
væsentligt ændret, vil den foreslåede afgiftsstørrelse blive taget op til revision .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 156, stk . 3, 1 . pkt ., ændres »børsnoteret virksomhed« til: »virksomhed, som har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,«

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 156, stk . 3, 1 . pkt ., er alene af redaktionel karakter med henblik på at bringe 
betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning og den 
seneste modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ændret ved lov nr . 477 af 30 . maj 2012
§ 156, stk . 3, affattes således:

»Stk . 3 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at virksomheder, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal betale et årligt gebyr for den med loven forbundne 
kontrolaktivitet, jf . § 159 a . Der kan herunder fastsættes nærmere regler om gebyrets størrelse og opkræv-
ning og om betaling af rykkergebyr ved for sen betaling .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 156, stk . 3, i årsregnskabsloven skal virksomheder, som har værdipapirer optaget 
til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land (»børsnoterede virksomheder«) betale en årlig afgift for 
regnskabskontrollen efter årsregnskabslovens § 159 a . Afgiften anvendes til dækning af Erhvervsstyrel-
sens arbejde — som sekretariat for Fondsrådet — i forbindelse med kontrollen af ikke-finansielle børsnote-
rede virksomheders årsrapporter og delårsrapporter .

Afgiften opkræves hos alle danske børsnoterede virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, 
uanset om den enkelte børsnoterede virksomhed er udtaget til kontrol i det enkelte år .

Der er tale om en fast afgift, hvor afgiftens størrelse er fastsat direkte i loven, jf . årsregnskabslovens 
§ 156, stk . 3 . Der opereres med tre satser (høj, mellem og lav) på henholdsvis 45 .000 kr ., 30 .000 kr . og 
15 .000 kr . årligt, afhængig af markedsværdien af virksomhedens værdipapirer på balancedatoen .

Disse satser har været gældende, siden regnskabskontrollen med børsnoterede virksomheder blev indført 
i årsregnskabsloven i 2004 . Dette skete som led i opfyldelsen af et direktivkrav ved lov nr . 491 af 9 . juni 
2004 (lovforslag nr . L 214 af 31 . marts 2004, fremsat af den daværende økonomi- og erhvervsminister) .
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Afgiftsprovenuet skal sikre fuld dækning af omkostningerne ved regnskabskontrollen, men indtægterne 
fra afgifterne kan ikke længere sikre fuld dækning af samtlige styrelsens omkostninger i forbindelse med 
regnskabskontrollen . Der er derfor behov for at ændre § 156, stk . 3 . Formålet med ændringen er at ind-
føre et omkostningsbestemt gebyr, hvor gebyrsatserne reguleres løbende, således at omkostningerne ved 
regnskabskontrollen kan dækkes af indtægterne fra de børsnoterede virksomheders betaling som forud-
sat, da regnskabskontrollen blev indført ved lov i 2004 .

Erfaringen har vist, at det er uhensigtsmæssigt at operere med faste afgiftssatser i lovteksten, da ændrin-
ger i satserne, herunder justering for den almindelige prisog lønudvikling, kræver lovændring hver gang, 
der er behov for at justere beløbsstørrelserne .

Det foreslås derfor, at § 156, stk . 3, ændres således, at der ikke længere opereres med faste afgifter, men 
med omkostningsbestemte gebyrer, som Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at fastsætte ved bekendtgø-
relse .

Gebyrsatserne kan i så fald fastsættes således, at der opnås fuld dækning for styrelsens omkostninger i 
forbindelse med regnskabskontrollen, og således at der tilstræbes balance over en fireårig periode i over-
ensstemmelse med Budgetvejledningens regler herom .

Erhvervsstyrelsen forventer, at de nuværende beløbsstørrelser skal forhøjes med omkring 33 pct . for at 
sikre fuld dækning af styrelsens omkostninger ved regnskabskontrollen .

Efter forslaget videreføres den gældende hjemmel i § 153, stk . 6, til at fastsætte nærmere regler om 
opkrævning af gebyret og betaling af rykkergebyr ved for sen betaling .

De nærmere regler for opkrævning af den gældende afgift efter årsregnskabslovens § 156, stk . 3, er fast-
sat i bekendtgørelse nr. 900 af 9. juli 2010 om finansiering af driften af regnskabskontrol med visse virk-
somheder . Hjemlen til at kræve rykkergebyr ved for sen betaling er ikke udnyttet p .t .

Ovennævnte bekendtgørelse vil blive erstattet af en ny bekendtgørelse, hvor de nye gebyrsatser vil komme 
til at fremgå .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
I § 156, stk . 3, 1 . pkt ., ændres »§ 159 a« til: »§ 161 a« .

Lovbemærkninger
Efter det gældende § 156, stk . 3, fastsætter Erhvervsstyrelsen regler om, at virksomheder, som har vær-
dipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal betale et årligt gebyr for den med 
loven forbundne kontrolaktivitet, jf . § 159 a .

Det foreslås, at henvisningen i § 156, stk . 3, ændres fra § 159 a til § 161 a .
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Ændringen er en konsekvens af, at § 159 a flyttes til § 161 a, jf. lovforslagets § 1, nr. 16. Det foreslåede 
indebærer ikke en ændring af det hidtil gældende, idet henvisningen til § 159 a blot ændres til henvisning 
til den foreslåede kontrolbestemmelse i § 161 a, jf . lovforslagets § 1, nr . 16 .

Gældende bestemmelse
§ 157 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at visse dokumenter kan undtages fra kravet 
i § 138, stk . 3, om affattelse på dansk eller engelsk . Styrelsen kan fastsætte betingelser om, at virksom-
heden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tids-
punkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, på hvilke sprog virksomheder, som har værdipapi-
rer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal indsende årsrapporter og delårsrap-
porter samt andre dokumenter, der er omfattet af denne lov, til Erhvervsstyrelsen .

Stk. 3. Hvis et spørgsmål angående indholdet af en årsrapport eller andre dokumenter, som skal ind-
sendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne lov, indbringes for en domstol her i landet, afgøres ansva-
ret for at afholde omkostningerne til oversættelse af årsrapporten eller andre dokumenter med henblik på 
retssagen i overensstemmelse med dansk lovgivning .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 157 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om 
affattelse på dansk . Endvidere kan styrelsen efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit 
formål, konkret undtage fra kravet om affattelse på dansk og betinge sig, at virksomheden indsender 
bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt .

Lovbemærkninger
Forslaget indeholder hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen — ved bekendtgørelse eller konkret kan 
fravige kravet om, at årsrapporter for udenlandske virksomheder, som skal offentliggøres i styrelsen, skal 
affattes på dansk .

Det er navnlig tanken at udnytte hjemlen således, at regnskabmateriale, som indsendes til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen til offentliggørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forslagets §§ 5, 112, 
143 og 144, som udgangspunkt er undtaget fra kravet om affattelse på dansk . Erhvervs- og Selskabssty-
relsen skal dog om fornødent kunne forlange dokumenterne indsendt i bekræftet oversættelse . Herved 
videreføres den nuværende retstilstand i § 25, stk . 2, i årsregnskabsbekendtgørelsen .

Bestemmelsen skal sikre, at regnskabsbrugerne kan få de ønskede oplysninger om en virksomhed på et for 
dem forståeligt sprog . Samtidig skal det sikres, at virksomhederne ikke udsættes for unødige byrder ved 
at skulle oversætte udenlandske årsrapporter til dansk, hvor der ikke er et umiddelbart behov for dette .

Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
Efter § 157 indsættes som stk . 2-5;

»Stk. 2 . Virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til 
notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads både her i landet og på et regule-
ret marked i mindst ét andet EU/EØS-land, skal endvidere indsende årsrapporten enten på et sprog, der 
accepteres af den kompetente myndighed i det eller de andre lande, hvor virksomheden er optaget til note-
ring eller handel, eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse . Tilsvarende 
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Gældende bestemmelse
§ 157 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at visse dokumenter kan undtages fra kravet 
i § 138, stk . 3, om affattelse på dansk eller engelsk . Styrelsen kan fastsætte betingelser om, at virksom-
heden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tids-
punkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, på hvilke sprog virksomheder, som har værdipapi-
rer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal indsende årsrapporter og delårsrap-
porter samt andre dokumenter, der er omfattet af denne lov, til Erhvervsstyrelsen .

Stk. 3. Hvis et spørgsmål angående indholdet af en årsrapport eller andre dokumenter, som skal ind-
sendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til denne lov, indbringes for en domstol her i landet, afgøres ansva-
ret for at afholde omkostningerne til oversættelse af årsrapporten eller andre dokumenter med henblik på 
retssagen i overensstemmelse med dansk lovgivning .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 157 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan bestemme, at visse dokumenter skal undtages fra kravet om 
affattelse på dansk . Endvidere kan styrelsen efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit 
formål, konkret undtage fra kravet om affattelse på dansk og betinge sig, at virksomheden indsender 
bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt .

Lovbemærkninger
Forslaget indeholder hjemmel til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen — ved bekendtgørelse eller konkret kan 
fravige kravet om, at årsrapporter for udenlandske virksomheder, som skal offentliggøres i styrelsen, skal 
affattes på dansk .

Det er navnlig tanken at udnytte hjemlen således, at regnskabmateriale, som indsendes til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen til offentliggørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i forslagets §§ 5, 112, 
143 og 144, som udgangspunkt er undtaget fra kravet om affattelse på dansk . Erhvervs- og Selskabssty-
relsen skal dog om fornødent kunne forlange dokumenterne indsendt i bekræftet oversættelse . Herved 
videreføres den nuværende retstilstand i § 25, stk . 2, i årsregnskabsbekendtgørelsen .

Bestemmelsen skal sikre, at regnskabsbrugerne kan få de ønskede oplysninger om en virksomhed på et for 
dem forståeligt sprog . Samtidig skal det sikres, at virksomhederne ikke udsættes for unødige byrder ved 
at skulle oversætte udenlandske årsrapporter til dansk, hvor der ikke er et umiddelbart behov for dette .

Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
Efter § 157 indsættes som stk . 2-5;

»Stk. 2 . Virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til 
notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads både her i landet og på et regule-
ret marked i mindst ét andet EU/EØS-land, skal endvidere indsende årsrapporten enten på et sprog, der 
accepteres af den kompetente myndighed i det eller de andre lande, hvor virksomheden er optaget til note-
ring eller handel, eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse . Tilsvarende 
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gælder for andre dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til denne 
lov .

Stk. 3 . Virksomheder, hvis kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer alene er optaget 
til notering eller handel på et reguleret marked i et andet EU/EØS-land, skal indsende årsrapporten til 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på et sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det land, hvor 
virksomhedens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer er optaget til notering eller han-
del, eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse . Tilsvarende gælder for andre 
dokumenter, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til denne lov . Hvis årsrappor-
ten eller de øvrige dokumenter indsendes på et sprog, der ikke sædvanligvis anvendes i internationale 
finanskredse, skal årsrapporten eller dokumenterne endvidere indsendes på dansk eller et sprog, der sæd-
vanligvis anvendes i internationale finanskredse .

Stk. 4 . Bestemmelserne i stk . 2 og 3 gælder ikke for virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumen-
ter, der er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvaren-
de reguleret marked i et EU/EØS-land, og hvis pålydende værdi pr . enhed udgør mindst

50.000 euro, eller hvis pålydende værdi pr . enhed på udstedelsesdagen svarer til mindst 50 .000 euro, 
når gældsinstrumenterne er udstedt i en anden valuta end euro .

Stk. 5 . Hvis et søgsmål angående indholdet af en årsrapport eller andre dokumenter, som skal indsen-
des til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til denne lov, indbringes for en domstol her i landet, afgø-
res ansvaret for at afholde omkostninger til oversættelse af årsrapporten eller andre dokumenter med hen-
blik på retssagen i overensstemmelse med dansk lovgivning .«

Lovbemærkninger
I forbindelse med indførelsen af sprogkravene efter gennemsigtighedsdirektivets artikel 20 foreslås det at 
anvende direktivets sprogkrav til at gælde for alle dokumenter, der indsendes i medfør af årsregnskabslo-
ven . På denne måde sikres ensartethed i loven, og desuden vil denne udvidelse medføre en lempelse for 
virksomhederne i forhold til de gældende regler, hvorefter disse dokumenter som udgangspunkt skal ind-
sendes på dansk .

Ifølge den gældende § 138, stk . 4, skal årsrapporter og andre dokumenter, der indsendes til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen i henhold til årsregnskabsloven, være indsendt på dansk . Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen kan dog dispensere fra dette krav i medfør af § 157, stk . 1 .

Gennemsigtighedsdirektivet opregner imidlertid nogle sprogkrav, der gælder for børsnoterede virksomhe-
ders offentliggørelse af regulerede oplysninger, herunder årsrapporter og delårsrapporter, jf . direktivets 
artikel 4 og 5 .

Disse sprogkrav er udformet forskelligt alt afhængigt af, hvor virksomheden har sine værdipapirer optaget 
til notering eller handel på et reguleret marked .

I Danmark er et reguleret marked i gennemsigtighedsdirektivets forstand i dag enten en fondsbørs eller en 
autoriseret markedsplads, jf . Kommissionens ”Oversigt over regulerede markeder og nationale bestem-
melser til gennemførelse af de relevante krav i investeringsservicedirektivet (93/22/EØF)”, senest offent-
liggjort i EU Tidende den 30 . november 2005 .
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Ændringen medfører, at virksomheder, der har værdipapirer optaget til notering eller handel på en fonds-
børs eller en autoriseret markedsplads her i landet, fortsat skal indsende årsrapporter og andre dokumen-
ter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af årsregnskabsloven på dansk . Har virksomheden udover 
her i landet også sine værdipapirer optaget til notering eller handel på et reguleret marked i et andet EU/
EØS-land, skal årsrapporten og andre dokumenter, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i med-
før af årsregnskabsloven, indsendes både på dansk og på et sprog, der enten accepteres af den kompe-
tente myndighed i det pågældende land eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale 
finanskredse, hvilket på nuværende tidspunkt kun vil sige engelsk. Dette vil blive præciseret i indsendelses-
bekendtgørelsen, jf . bekendtgørelse nr . 1331 af 14 . december 2004 . Har virksomheden ikke sine værdi-
papirer optaget til notering eller handel på en fondsbørs eller en autoriseret markedsplads her i landet, 
men derimod på et reguleret marked i mindst ét andet EU/EØS-land, skal årsrapporten og andre dokumen-
ter, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af årsregnskabsloven, indsendes på et sprog, 
der enten anerkendes af den kompetente myndighed i det land, hvor værdipapirerne er optaget til handel, 
eller på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.

Vælger virksomheden i den sidste situation at indsende dokumenterne på et sprog, der ikke anvendes i 
internationale  finanskredse,  skal  virksomheden  også  indsende  dokumenterne  på  enten  dansk  eller  et 
sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.

Det foreslåede stk . 5 gennemfører direktivets artikel 20, stk . 7 . Efter den foreslåede bestemmelse skal 
spørgsmål om ansvaret for afholdelse af omkostninger til oversættelse af årsrapporter og andre dokumen-
ter, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af årsregnskabsloven, med henblik på 
retssagen i søgsmål, der indbringes for en domstol her i landet, afgøres i overensstemmelse med dansk 
lovgivning .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
§ 157, stk . 2-4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte regler om, på hvilke sprog virksomheder, som 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal indsende årsrapporter 
og delårsrapporter samt andre dokumenter, der er omfattet af denne lov, til Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen .«

Stk . 5 bliver herefter stk . 3 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at § 157, stk . 2-4, ophæves, og at der i stedet indsættes hjemmel til at udstede en bekendt-
gørelse, hvori der fastsættes regler om sprogkrav for årsrapporter m .v . for virksomheder, der har værdi-
papirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

I bekendtgørelsen vil der blive fastsat sprogkrav for de omhandlede virksomheder, som svarer til sprogkra-
vene i gennemsigtighedsdirektivet for de omhandlede virksomheder .

Det nuværende stk . 5 vil herefter blive videreført uændret som stk . 3 .
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Ændret ved lov nr . 1367 af 10 . december 2013
§ 157, stk . 1, affattes således:

»Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om, at visse dokumenter kan undtages fra kravet i 
§ 138, stk . 3, om affattelse på dansk eller engelsk . Styrelsen kan fastsætte betingelser om, at virksom- 
heden skal indsende sådanne dokumenter i bekræftet oversættelse til dansk eller engelsk på et senere tids-
punkt, hvis styrelsen skønner det nødvendigt .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 157, stk . 1, kan Erhvervsstyrelsen bestemme, at visse dokumenter 
kan indsendes til Erhvervsstyrelsen på andre sprog end dansk . Bestemmelsen er ikke i sproglig forstand 
en bemyndigelsesbestemmelse, men har i praksis været anvendt som en bemyndigelsesbestemmelse til at 
fastsætte regler i indsendelsesbekendtgørelsen om undtagelse af udenlandske virksomheders dokumen-
ter fra kravet om affattelse på dansk . Det fremgår endvidere, at styrelsen konkret kan undtage fra kravet 
om affattelse på dansk efter et skøn over, hvorvidt offentliggørelsen kan opfylde sit formål . Styrelsen kan 
betinge sig, at virksomheden indsender bekræftet oversættelse af dokumenter på et senere tidspunkt, 
hvis styrelsen skønner det nødvendigt .

Der er primært tale om regnskabsmateriale, som indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse i over-
ensstemmelse med lovens §§ 5, 112, 143 og 144 . § 157 har til formål at sikre, at regnskabsmateriale, som 
er udarbejdet af udenlandske virksomheder, skal kunne indsendes til styrelsen på det originale sprog .

Der er fastsat nærmere regler om fravigelse af sprogkrav for visse dokumenter i indsendelsesbekendtgø-
relsen, jf . bekendtgørelse nr . 837 af 14 . august 2012, § 3, stk . 1-3 .

Det foreslås, at § 157, stk . 1, ændres således, at det tilføjes, at dokumenterne også kan indsendes på 
engelsk, og at der dermed kan undtages fra kravet om affattelse på dansk eller engelsk . Forslaget er en 
konsekvens af den foreslåede ændring af § 138, se lovforslagets § 1, nr . 4 . Endvidere foreslås det, at 
muligheden for, at Erhvervsstyrelsen konkret kan undtage fra sprogkravet, udgår af bestemmelsen, da 
muligheden ikke anvendes i praksis .

Med henblik på at fastslå, at § 157, stk . 1, er en bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte nærmere reg-
ler om fravigelse af sprogkrav, foretages der desuden en sproglig præcisering af bestemmelsen .

Styrelsens mulighed for at betinge sig, at virksomheden efterfølgende skal indsende sådanne dokumenter 
i bekræftet oversættelse til dansk, udvides til også at gælde engelsk .

Bestemmelsen i § 157, stk . 1, vil ikke give mulighed for, at danske kapitalselskaber kan udarbejde deres 
årsrapporter på andre sprog end dansk eller engelsk .

Ovenstående vil ligeledes blive indarbejdet i indsendelsesbekendtgørelsen . Der henvises i den forbindelse 
til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr . 4 .

Udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber

Gældende bestemmelse
§ 158 . Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksem-
plar af selskabets årsrapport til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende 
af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 158 . Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksem-
plar af selskabets årsrapport til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende 
af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, 3 . pkt ., med hensyn til statslige aktie-
selskabers pligt til at sende et eksemplar af årsrapporten til pressens repræsentanter 14 dage før den ordi-
nære generalforsamling . Denne regel for statslige aktieselskaber skal kompensere for, at statslige aktie-
selskaber ikke udarbejder årsregnskabsmeddelelse, således som det er tilfældet for børsnoterede selska-
ber .
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Udvidet offentlighed for statslige aktieselskaber

Gældende bestemmelse
§ 158 . Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksem-
plar af selskabets årsrapport til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende 
af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 158 . Statslige aktieselskaber skal senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sende et eksem-
plar af selskabets årsrapport til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende 
af enhver udlevere denne på selskabets hovedkontor .

Lovbemærkninger
Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, 3 . pkt ., med hensyn til statslige aktie-
selskabers pligt til at sende et eksemplar af årsrapporten til pressens repræsentanter 14 dage før den ordi-
nære generalforsamling . Denne regel for statslige aktieselskaber skal kompensere for, at statslige aktie-
selskaber ikke udarbejder årsregnskabsmeddelelse, således som det er tilfældet for børsnoterede selska-
ber .
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Kapitel 21 
Kontrol af årsrapporter m .v .

Generel bestemmelse om Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol

Gældende bestemmelse
§ 159 . Erhvervsstyrelsen fører kontrol med årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en 
revisor, undtagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for stats-
lige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, som modtages med henblik på offentliggørelse . For virksomheder, der 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, varetages kontrollen med 
overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter af Finan-
stilsynet, jf . § 161 a .

Stk. 2. Kontrollen kan udføres som kontrol i forbindelse med indberetningen, jf . § 159 a, og som efter-
følgende risikobaseret kontrol, jf . § 159 b .

Stk. 3. Kontrollen skal i videst muligt omfang være databaseret og digital .
Stk. 4. Kontrollen efter § 159 b kan i særlige tilfælde udføres som en tilfældig stikprøvevis kontrol .
Stk. 5. Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan gennemføres i forbindelse med kontrol eller un-

dersøgelse i medfør af anden lovgivning på styrelsens område . Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelæg-
ges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres område . .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 159 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal stikprøvevis udtage og undersøge modtagne årsrapporter og 
de hertil hørende revisionspåtegninger, undtagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet for årsrap-
porter, samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber for at konstatere åbenbare overtrædelser af 
bestemmelser i eller i henhold til denne lov, bogføringsloven, aktieselskabsloven, anpartsselskabsloven, 
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om statsautoriserede 
revisorer og lov om registrerede revisorer .

Stk. 2 . Styrelsen kan tillige anvende andre kriterier ved udvælgelsen af årsrapporter m .v . til undersø-
gelse .

Lovbemærkninger
Forslagets stk . 1 er en videreførelse med visse præciseringer og ændringer af reglen i den gældende års-
regnskabslovs § 63 c, stk . 1, om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regnskabsundersøgelse, som blev ind-
ført i 1994 .

Bestemmelsen pålægger Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en pligt til at foretage en stikprøvevis udtagelse 
og undersøgelse af de modtagne årsrapporter og dertil hørende revisionspåtegninger . Formålet hermed 
er at konstatere åbenbare overtrædelser af den nævnte lovgivning .

Af hensyn til bestemmelsens klarhed er der i lovforslaget foretaget en udtrykkelig opregning af de love, 
som er undergivet undersøgelsesadgang, herunder også lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 
samt lov om statsautoriserede revisorer og lov om registrerede revisorer . De nævnte love er ikke udtryk-
keligt nævnt i den gældende § 63 c, stk . 1, men er omfattet af undersøgelsesadgangen via henholdsvis 
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henvisningen i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 18 til årsregnskabsloven samt ved fortolk-
ning af forskellige bestemmelser i årsregnskabslovens kapitel 8 a om revision .

I forhold til i dag udvides undersøgelsespligten til også at omfatte halvårsrapporter, der modtages fra 
statslige aktieselskaber samt undtagelseserklæringer m .v ., der indsendes i stedet for årsrapport . Herud-
over er der ikke foreslået ændringer i reglerne .

Det er således fortsat tanken, at styrelsen ikke skal føre et egentligt tilsyn med de indsendte årsrapporter, 
således som det f .eks . kendes fra Finanstilsynet . Efter den gældende § 63 c, stk . 1, er der alene tale om en 
stikprøvevis udtagelse og undersøgelse, som ikke indebærer en fuldstændig undersøgelse for enhver 
overtrædelse, men har til formål at konstatere åbenbare overtrædelser af den omhandlede lovgivning . 
Med åbenbare overtrædelser menes forhold, som er konstaterbare ved en umiddelbar gennemgang af det 
indsendte årsregnskab m .v . (årsrapport) . Der er f .eks . tale om en åbenbar overtrædelse, hvis en bestemt 
oplysning, som skal være afgivet i regnskabet i henhold til et direkte lovkrav herom, mangler i regnskabet . 
Hvis det derimod kræver nærmere undersøgelse af andre dokumenter end regnskabet eller en egentlig 
bevisførelse for at fastslå, om der foreligger en lovovertrædelse, er der ikke tale om en åbenbar overtræ-
delse .

Styrelsen har ikke — hverken efter de gældende eller efter de foreslåede regler — beføjelser til at godkende 
de indsendte årsregnskaber eller årsrapporter . Selv om styrelsen ikke har påtalt forhold i en undersøgt 
årsrapport, vil dette derfor heller ikke efter de foreslåede regler fritage virksomhedens ledelse for ansva-
ret for, at virksomheden lever op til lovgivningens krav, ligesom det ej heller fritager revisor fra pligten til 
at tage fornødent forbehold i revisionspåtegningen .

I stk . 2 foreslås det, at der indføjes en udtrykkelig bestemmelse om, at styrelsen foruden ved stikprøvevis 
kontrol tillige har en generel hjemmel til at udtage og undersøge de modtagne årsrapporter m .v . En sådan 
hjemmel er ikke udtrykkeligt nævnt i den gældende årsregnskabslov, men kan udledes ved fortolkning . Det 
kan navnlig komme på tale at anvende den generelle hjemmel, når styrelsen i forbindelse med modtagel-
sen af årsrapporter konstaterer revisorforbehold eller relevante mangler i revisionspåtegningerne . Endvi-
dere kan det komme på tale, når styrelsen i forbindelse med tidligere års modtagelse af årsrapporter har 
konstateret mangler, eller hvis styrelsen på anden måde bliver opmærksom på overtrædelser i den pågæl-
dende årsrapport . Styrelsen skal dog ikke fungere som klageinstans .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 159, stk . 1, indsættes som 2 . pkt:

»Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. § 137, skal Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen endvidere undersøge, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne.«

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i §§ 159, 160 og 163 er en konsekvens af forslagets § 1, nr. 46, om aflæggelse 
af årsrapport efter de interna tio nale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, i henhold til IAS-forordningen og den 
nye bestemmelse i § 137 .
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Den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, nr . 47), har til formål at sikre, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens hidtidige adgang til undersøgelse af årsrapporter også finder anvendelse på årsrap-
porter  aflagt efter de  internationale  regnskabsstandarder.  IAS-forordningen  indeholder  i  indledningen 
omtale af behovet for en særlig undersøgelsesindsats med hensyn til årsrapporterne for børsnoterede 
virksomheder . Hvordan disse undersøgelser skal udmøntes i praksis, vil blive koordineret mellem EU-lan-
dene . Det forudsættes, at Danmark, for at sikre tiltroen til kapitalmarkedet, vil følge de internationale afta-
ler om kontrol med børsnoterede virksomheder . Det vil således inden anvendelsen af de internationale 
regnskabsstandarder bliver obligatorisk for børsnoterede virksomheder den 1 . januar 2005, blive nær-
mere analyseret, i hvilket omfang der måtte være behov for at indføre lovhjemmel til at anvende yderligere 
undersøgelsesinstrumenter for at leve op til internationale standarder for undersøgelser . I denne forbin-
delse vil det endvidere blive vurderet, hvordan undersøgelserne skal finansieres.

Når bestemmelsen i § 159, stk . 1, allerede ændres nu, så skyldes det ønsket om at sikre adgangen til at 
foretage undersøgelser af årsrapporter aflagt efter de internationale regnskabsstandarder indtil de børs-
noterede virksomheder bliver omfattet af de fremtidige — internationalt koordinerede — undersøgelser .

Som en konsekvens af den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt ., foreslås det i § 160, 2 . pkt . (forslagets 
§ 1, nr . 48), at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får hjemmel til af virksomheden, dens ledelse eller dens revi-
sor at forlange de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen af, om årsrapporten 
er aflagt  i overensstemmelse med de  internationale regnskabsstandarder. Dette svarer til den eksiste-
rende hjemmel i forhold til mulige overtrædelser af årsregnskabsloven .

Efter den gældende bestemmelse i § 161 er der allerede hjemmel til at iværksætte passende reaktioner, 
hvis det konstateres, at en årsrapport, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, ikke 
overholder disse, på samme måde som der kan reageres ved manglende overholdelse af eksempelvis års-
regnskabsloven . Dette følger af, at udtrykket »lovgivning« også dækker IAS-forordningen .

Endelig har den foreslåede ændring i § 163, stk . 1 (forslagets § 1, nr . 49), til formål at sikre, at afgørelser 
vedrørende anvendelse af de internationale standarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet .

Ændret ved lov nr . 364 af 19 . maj 2004
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., indsættes efter »aktieselskabsloven, « : »SE-loven, Rådets forordning om statut for 
det europæiske selskab (SE),« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 159, stk . 1, 1 . pkt ., indebærer, at undersøgelsen af et SE-selskabs årsrapport 
tillige kan omfatte overtrædelser af bestemmelser i SE-forordningen og SE-loven . Ændringen foreslås ind-
sat i 1 . pkt ., idet der i lovforslag nr . L 71 af 12 . november 2003, som ved dette lovforslags fremsættelse 
er under behandling i Folketinget, foreslås indsat en ny bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber« til: »halvårsrapporter 
for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for børsnoterede virksomheder« .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 809 

I § 159, stk . 1, indsættes som 3 . pkt . : »For børsnoterede virksomheder varetages kontrollen med overhol-
delse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter dog af Fondsrå-
det, jf . § 159 a .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D indføjes i 
opregningen af de regnskabsdokumenter m .v ., som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan undersøge i hen-
hold til § 159, stk . 1, 1 . pkt . Forslaget er en konsekvens af de foreslåede nye bestemmelser i § 134 a og 
§ 148 a (forslagets § 4, nr . 3 og 4), som indeholder hjemmel til at udstede bekendtgørelse om udarbejdelse 
af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D samt indsendelse heraf 
til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på offentliggørelse . Forslaget skal endvidere ses i sammen-
hæng med den foreslåede nye bestemmelse i § 159 a (forslagets § 4, nr . 8) . Udnyttes kompetencen til at 
fastsætte regler om udarbejdelse og indsendelse af sådanne delårsrapporter, har Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen i overensstemmelse med det oven for anførte kompetencen til at påse overholdelsen af aktiesel-
skabsloven m .v . og frister for indsendelse m .v ., mens Fondsrådet har kompetencen til at påse overholdel-
sen af de regler, der fremgår af § 159 a .

Årsregnskabslovens § 159 indeholder bestemmelser om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens kompetence til 
at undersøge modtagne årsrapporter m .v . Den foreslåede nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 3 . pkt ., henvi-
ser til en ny bestemmelse i § 159 a, hvorefter Fondsrådet har kompetence til at kontrollere, at børsnote-
rede virksomheder overholder de deri nævnte standarder og regler for finansiel information i deres års-
rapporter og delårsrapporter (forslagets § 4, nr . 8) . Der henvises til bemærkningerne til denne bestem-
melse .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »de hertil hørende revisionspåtegninger« til: »eventuelle hertil hørende 
erklæringer fra en revisor« .

Lovbemærkninger
Efter den gældende bestemmelse i § 159, stk . 1, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undersøge modtagne 
årsrapporter og de hertil hørende revisionspåtegninger for overtrædelser af blandt andet årsregnskabslo-
ven, selskabslovgivningen og revisorlovgivningen .

Med forslaget til ændring af revisionspligten i § 135, vil ikke alle årsrapporter, som modtages i Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen, indeholde en revisionspåtegning . Undersøgelsen af modtagne årsrapporter, der 
ikke indeholder en revisionspåtegning, vil derfor omfatte en undersøgelse af, om betingelserne for at und-
lade revision er opfyldt .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 135 a, stk . 1, 2 . pkt .,  indebærer, at modtagne årsrapporter for virk-
somheder, der er fritaget for revision efter den nye bestemmelse i § 135, stk . 1, kan være forsynet med 
andre former for erklæringer fra revisor, som er omfattet af lov om statsautoriserede og registrerede revi-
sorer (revisorloven) med tilhørende bekendtgørelser . Det foreslås, at bestemmelsen i § 159, stk . 1, ændres 
således, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelsesadgang også omfatter sådanne erklæringer til 
årsrapporten, jf . revisorlovens § 1, stk . 2, hvilket vil sige erklæringer, der ikke udelukkende er til hvervgi-
vers eget brug .
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I forbindelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelsesadgang efter § 159 kan Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen i dag anmode virksomheden, dens ledelse eller dens revisor om de oplysninger, som er nød-
vendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket en overtrædelse af bl .a . årsregnskabsloven m .v ., jf . 
den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 160 . I det samtidigt fremsatte forslag om ændring af 
bl .a . aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven foreslås det, at selskaber, der ikke er underlagt revisions-
pligt, ikke har pligt til at vælge en revisor . Disse selskaber kan dog frivilligt vælge en revisor . Uanset om revi-
sor er valgt som følge af, at virksomheden er omfattet af revisionspligt, eller som følge af, at virksomhe-
den frivilligt vælger at have en revisor, vil alle rettigheder og pligter for revisor følge med hvervet . I virk-
somheder, som bliver fritaget for revisionspligt, men som frivilligt vælger at have en revisor, vil revisor 
således være omfattet af årsregnskabslovens § 160, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil derfor kunne 
anmode revisor om oplysninger, selvom revisor har udført frivilligt valgt revision af en årsrapport for en 
virksomhed, der er undtaget fra revisionspligt . Tilsvarende gælder, hvis revisor eksempelvis har afgivet en 
erklæring om gennemgang (review) eller assistance med regnskabsopstilling, som efter forslaget til 
ændring af § 22 og § 138 skal være indeholdt i den årsrapport, som virksomheden indsender til Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen .

Endvidere vil revisor kunne blive pålagt tvangsbøder efter § 162, hvis revisor undlader at give oplysninger 
efter § 160 .

Kommentarer til ændringsforslag
Årsregnskabslovens § 161 opregner Erhvervs- og Selskabsstyrelsens reaktioner på lovovertrædelser, som 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer som led i gennemgangen af årsrapporter efter årsregnskabs-
lovens § 159 . Bestemmelsen giver hjemmel til forskellige reaktioner, som kan bringes i anvendelse over 
for virksomhederne afhængigt af den konstaterede lovovertrædelses art og grovhed . Ved bagatelagtige 
overtrædelser kan påtale undlades .

De foreslåede bestemmelser i årsregnskabslovens § 135, stk . 6, 3 . pkt ., og stk . 7, giver Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen en yderligere beføjelse . Det foreslås på den baggrund, at årsregnskabslovens § 161, nr . 3, 
ændres således, at der i bestemmelsen også henvises til disse bestemmelser .

Ændret ved lov nr . 454 af 22 . maj 2006
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., indsættes efter »lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,«: »SCE-loven, Rådets 
forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE),« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i § 159, stk . 1, 1 . pkt . , indebærer, at undersøgelsen af et SCE-selskabs årsrapport 
tillige kan omfatte overtrædelser af bestemmelser i SCE-loven og SCE-forordningen .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 159, stk . 1, 1 . og 3 . pkt ., ændres »børsnoterede virksomheder« til: »virksomheder, som har værdipa-
pirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,« .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 811 

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 159, stk . 1, 1 . og 3 . pkt . er alene af redaktionel karakter med henblik på at 
bringe betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning 
og den seneste modernisering af direktiverne, for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »aktieselskabsloven« til: » selskabsloven«, og »anpartsselskabsloven,« 
udgår .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i henvisningerne til aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven i årsregnskabs-
lovens § 159, stk . 1, 1 . pkt . , er redaktionelle ændringer, som er en konsekvens af, at lov om aktieselska-
ber og lov om anpartsselskaber i det samtidigt fremsatte lovforslag foreslås ophævet og erstattet af en ny 
selskabslov .

Ændret ved lov nr . 720 af 25 . juni 2010
I § 159, stk . 1, ændres »lov om statsautoriserede og registrerede revisorer« til: »revisorloven«

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring i årsregnskabslovens § 159, stk . 1, hvorefter »lov om statsautoriserede og regi-
strerede revisorer« ændres til: »revisorloven«, er alene en korrektion af en henvisning, som konsekvens 
af vedtagelsen af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), lov nr . 468 af 17 . 
juni 2008, som erstattede lov om statsautoriserede og registrerede revisorer .

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
I § 159, stk . 1, ændres »Fondsrådet« til: »Finanstilsynet« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet fore-
slås sammenlagt til Det Finansielle Råd . Fondsrådet foretager i dag som selvstændig myndighed kontrol 
med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU/EØS-land . Ifølge forslaget skal denne kontrol fremover varetages af Finanstilsy-
net . Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted i sager vedrørende virksomheder omfattet af årsregn-
skabsloven . Der er i øvrigt ikke tilsigtet en ændring i, hvorledes kontrollen foretages .
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Ændret ved lov nr . 1716 af 27 . december 2018
I § 159, stk . 1, 1 . pkt ., indsættes før »samt revisorloven«: », lov om medarbejderinvesteringsselskaber« .

Lovbemærkninger
Ifølge § 159, stk . 1, 1 . pkt ., skal Erhvervsstyrelsen med henblik på at konstatere åbenbare overtrædelser 
af bestemmelser i eller i henhold til en række angivne love og forordninger stikprøvevis udtage og under-
søge modtagne årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer m .v ., som indsendes i stedet for års-
rapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomheder, som har 
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ifølge bestemmelsen omfatter Erhvervsstyrelsens kontrol med årsrapporter m .v . ikke overholdelsen af lov 
om medarbejderinvesteringsselskaber . Ved lov nr . 1284 af 9 . december 2014 om medarbejderinveste-
ringsselskaber blev der indført mulighed for at stifte medarbejderinvesteringsselskaber som en 3-årig for-
søgsordning . Muligheden er gjort permanent ved lov nr . 169 af 6 . marts 2018 .

Ved § 46, nr . 3, i lov nr . 1284 af 9 . december 2014, blev der indsat en ny bestemmelsen i årsregnskabslo-
vens § 3, stk. 1, nr. 6, hvorefter medarbejderinvesteringsselskaber har pligt til at aflægge årsrapport efter 
reglerne i årsregnskabsloven, medmindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6 . Der blev i denne 
forbindelse ikke foretaget en ændring af årsregnskabslovens § 159, stk . 1, 1 . pkt ., vedrørende Erhvervs-
styrelsens kontrol med årsrapporter .

Det foreslås i § 159, stk . 1, 1 . pkt ., at tilføje, at Erhvervsstyrelsen kan udtage og undersøge modtagne års-
rapporter for at konstatere åbenbare overtrædelser af bestemmelser i eller i henhold til lov om medarbej-
derinvesteringsselskaber .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
§ 159 affattes således:

»§ 159 . Erhvervsstyrelsen fører kontrol med årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en 
revisor, undtagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for stats-
lige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, som modtages med henblik på offentliggørelse . For virksomheder, der 
har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, varetages kontrollen med 
overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter af Finan-
stilsynet, jf . § 161 a .

Stk. 2 . Kontrollen kan udføres som kontrol i forbindelse med indberetningen, jf . § 159 a, og som efter-
følgende risikobaseret kontrol, jf . § 159 b .

Stk. 3 . Kontrollen skal i videst muligt omfang være databaseret og digital .
Stk. 4 . Kontrollen efter § 159 b kan i særlige tilfælde udføres som en tilfældig stikprøvevis kontrol .
Stk. 5 . Erhvervsstyrelsens kontrol efter denne lov kan gennemføres i forbindelse med kontrol eller 

undersøgelse i medfør af anden lovgivning på styrelsens område . Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrette-
lægges i samarbejde med andre myndigheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning på deres områ-
de .«



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 813 

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 159, stk . 1, skal Erhvervsstyrelsen stikprøvevis udtage og undersøge modtagne års-
rapporter m .v ., for at konstatere åbenbare overtrædelser af denne lov, selskabsloven og bogføringsloven 
m.v., herunder internationale regnskabsstandarder, hvis årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
standarderne . Ifølge gældende § 159, stk . 2, kan styrelsen tillige anvende andre kriterier ved udvælgelsen 
af årsrapporter m .v . til undersøgelse .

For virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vare-
tages kontrollen med overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter m.v. af 
Finanstilsynet . Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted ved behandling af sager, der vedrører virk-
somheder omfattet af årsregnskabsloven .

Efter gældende ret har Erhvervsstyrelsen ikke pligt til at behandle klager over kvaliteten af årsrapporter 
m .v .

Det foreslås, at styrelsen fremover skal være en aktiv kontrolmyndighed, der gennem kontrol påser over-
holdelsen af lovgivningen . På baggrund af den foreslåede generelle ændring af kontrolindsatsen i Erhvervs-
styrelsen foreslås der en nyaffattelse af lovens bestemmelser om kontrol .

Ifølge det foreslåede § 159, stk . 1, 1, pkt . fører Erhvervsstyrelsen kontrol med årsrapporter og eventuelle 
hertil hørende erklæringer fra en revisor, undtagelseserklæringer og dertilhørende bilag, som indsendes i 
stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for virksomhe-
der, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som modtages 
med henblik på offentliggørelse .

Der indføres således hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan iværksætte en kontrol af de ovenfor nævnte 
dokumenter . I forhold til hvilke dokumenter der vil blive omfattet af kontrolbestemmelsen, er det en vide-
reførelse af, hvad der gælder i dag . Der henvises til det foreslåede stk . 2 i forhold til, hvorledes Erhvervs-
styrelsens kontrol kan udføres .

Ifølge det foreslåede § 159, stk . 1, 2 . pkt ., varetager Finanstilsynet kontrollen med virksomheder, der har 
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land for så vidt angår kontrollen af 
overholdelse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og del årsrapporter, jf. § 161 a.

Erhvervsstyrelsen træder fortsat i Finanstilsynets sted ved behandling af sager, der vedrører virksomhe-
der omfattet af årsregnskabsloven, jf . det foreslåede § 161 a, stk . 1, 2 . pkt ., jf . lovforslagets § 1, nr . 16, og 
§ 213, stk . 1-5 og 8, i lov om kapitalmarkeder .

Af det foreslåede stk . 2 fremgår, hvorledes Erhvervsstyrelsens kontrol kan udføres . Erhvervsstyrelsens 
kontrol kan udføres som kontrol i forbindelse med indberetningen, jf . § 159 a, og som efterfølgende risi-
kobaseret kontrol, jf . § 159 b .

Det indebærer, at styrelsens kontrol kan udføres som en automatisk modtagekontrol i forbindelse med ind-
beretningen af årsrapporter m .v . Med bestemmelsen indføres udtrykkelig hjemmel til at foretage modta-
gekontrol . Modtagekontrollen er en forudgående kontrol i forbindelse med indberetningen, men før doku-
mentet er endeligt indberettet og dermed modtaget . Modtagekontrollen forebygger, at den indberettede 
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årsrapport m .v . vil være i strid med lovgivningen . Der er tale om en systematisk kontrol, som omfatter alle 
indberetninger, og med mulighed for, at styrelsen kan afvise indberetningerne ved en såkaldt digital 
straksafgørelse, jf . § 159 a, hvor det præciseres, hvorledes kontrollen gennemføres .

Endvidere indebærer det, at styrelsens kontrol kan udføres som en efterfølgende risikobaseret kontrol, jf . 
§ 159 b, hvor det præciseres, hvorledes kontrollen gennemføres . Den efterfølgende kontrol vil som hoved-
regel være risikobaseret, da det indebærer, at kontrollen målrettes virksomheder, hvor risikoen for fejl og 
mangler er størst . Kontrollen kan dog i særlige tilfælde udføres på baggrund af en tilfældig stikprøve, se 
herved bemærkningerne til det foreslåede stk . 4 .

Ved risikobaseret kontrol menes udvælgelse af årsrapporter m .v . på baggrund af indikatorer, der alene 
eller i sammenhæng med andre forhold viser en risiko for overtrædelser, uden at styrelsen nødvendigvis 
på forhånd kan pege på helt konkrete fejl eller overtrædelser . Det kan f .eks . være usædvanlige aktiviteter 
i en virksomhed, der ikke umiddelbart kan forklares ud fra regnskabet eller anden information, der er til-
gængelig for styrelsen, eksempelvis usædvanligt mange skift i ledelse eller revisor . Det indebærer også, at 
styrelsen kan udtage en virksomhed til kontrol på baggrund af styrelsens erfaringer eller oplysninger, som 
styrelsen har modtaget fra andre myndigheder, fra en privatperson eller fra offentligt tilgængelige kilder . 
Den risikobaserede kontrol omfatter også kontrol af åbenbare overtrædelser, men styrelsen er ikke 
begrænset til alene at kontrollere disse .

Risikobaseret kontrol er derfor bredt defineret og begrænser dermed  ikke styrelsen til alene at kunne 
udvælge på baggrund af en systematisk risikovurdering af alle virksomheder og alle relevante fejltyper . 
Det omfatter f .eks . også kontrol af særlige områder som revisorforbehold og kapitalejerlån, hvor der erfa-
ringsmæssigt er en særlig risiko for alvorlige mangler .

Det er fortsat ikke hensigten, at styrelsen skal have pligt til at behandle klager over kvaliteten af årsrap-
porter m .v . Sådanne henvendelser vil dog indgå i styrelsens risikovurdering .

Efter det foreslåede stk . 3 skal kontrollen i videst muligt omfang være databaseret og digital, så styrelsen 
anvender moderne digitale og databaserede teknologier som grundlag for kontrollen . Det gælder både ved 
den forudgående automatiske modtagekontrol og den efterfølgende risikobaserede kontrol . Regnskab-
sindberetninger sker desuden digitalt, og det giver mulighed for at anvende digitale løsninger til at kontrol-
lere flere forhold i indberetningen. Fordelen ved en digital modtagekontrol er, at den kan gennemføres 
systematisk for alle indberetninger, den kan gennemføres forebyggende, så den hjælper virksomhederne 
med at efterleve loven, og den kan gennemføres, så kontrollen kun medfører et minimum af byrder .

I forslagets stk . 4 fremgår, at kontrollen efter § 159 b i særlige tilfælde kan udføres som en tilfældig stik-
prøvevis kontrol . Det vil f .eks . være tilfældet i forbindelse med såkaldte nulpunktsundersøgelser, der giver 
et billede af, hvor mange overtrædelser der er på et givent område . For at styrelsen kan få en repræsenta-
tiv viden om effekten af styrelsens kontrolindsats, er det nødvendigt, at styrelsen kan lave tilfældig stik-
prøvekontrol . Men Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol vil som ovenfor anført hovedsageligt blive 
risikobaseret .

Det foreslås i stk . 5, 1 . pkt ., at kontrollen kan gennemføres i forbindelse med en kontrol eller undersøgelse 
i medfør af anden lovgivning under Erhvervsstyrelsens område .
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Der er ikke i dag begrænsninger i Erhvervsstyrelsens adgang til at tilrettelægge kontroller på flere af sty-
relsens områder i forbindelse med hinanden . Forslaget har således alene til formål at tydeliggøre denne 
mulighed .

Det kan være hensigtsmæssigt, at styrelsens kontrol udøves sammen med kontrol eller tilsyn i henhold til 
anden lovgivning under styrelsens område . Det er en forudsætning for at foretage en sådan kontrol eller 
undersøgelse i medfør af anden lovgivning under Erhvervsstyrelsens område, at den pågældende virk-
somhed er omfattet af årsregnskabsloven .

Flere regnskabsretlige forhold har sammenhæng med anden lovgivning, f .eks . selskabsloven . Bestemmel-
sen giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at gennemføre en kontrol eller undersøgelse på tværs af den lov-
givning, som virksomheder omfattet af årsregnskabsloven er forpligtet til at følge . Der kan eksempelvis 
være tale om en overtrædelse af årsregnskabsloven i forbindelse med et konkret forhold, som giver anled-
ning til, at der også foretages en kontrol af en revisor i overensstemmelse med revisorloven .

Herved kan Erhvervsstyrelsen opnå større gennemsigtighed i forhold til en konkret virksomheds overhol-
delse af den til enhver tid gældende lovgivning .

Det foreslås i stk . 5, 2 . pkt ., at Erhvervsstyrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre myn-
digheder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning under deres område .

Der er ikke i dag begrænsninger i Erhvervsstyrelsens adgang til at tilrettelægge kontroller i forbindelse 
med andre myndigheders kontroller . Forslaget har således alene til formål at tydeliggøre denne retsstil-
ling .

Erhvervsstyrelsen har i medfør af lov nr . 438 af 8 . maj . 2018 om Erhvervsstyrelsens behandling af data 
hjemmel til at indsamle og behandle data, herunder foretage samkøring af, oplysninger fra andre offent-
lige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af sty-
relsens opgaver .

Den foreslåede ændring vil sikre, at Erhvervsstyrelsen ikke blot kan udveksle data med andre myndighe-
der og samkøre sådanne data, men også kan samarbejde på tværs af lovområder og med andre myndig-
heder om en koordineret kontrolindsats .

Det kan være hensigtsmæssigt, at styrelsens kontrol kan tilrettelægges i samarbejde med andre myndig-
heder, som udfører kontrol i henhold til lovgivning under deres område, f .eks . Skattestyrelsen . Bestemmel-
sen tænkes anvendt, hvor det efter en konkret vurdering anses for hensigtsmæssigt, at en kontrolindsats 
foretages i forbindelse med andre myndigheders kontroller . For den pågældende virksomhed vil en koor-
dinering af kontrolindsatser efter forskellig lovgivning samtidig kunne opleves som mindre belastende .

Det er en forudsætning for at foretage en sådan kontrol sammen med andre myndigheder, at den pågæl-
dende virksomhed er omfattet af årsregnskabsloven .

Erhvervsstyrelsens beslutning om at iværksætte en kontrolsag kan ikke indbringes for Erhvervsankenæv-
net . Beslutningen er ikke en materiel afgørelse, der har retsvirkninger for virksomheden, men er alene en 
processuel beslutning .
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Kontrol ved modtagelse af årsrapporter m .v .

Gældende bestemmelse
§ 159 a . Erhvervsstyrelsen gennemfører i forbindelse med indberetningen af årsrapporter og andre do-
kumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, en automatisk kontrol af virksomhedens 
overholdelse af bestemmelser i denne lov og af regler udstedt i medfør af denne lov . Styrelsen kan ved di-
gital straksafgørelse i forbindelse med indberetningen afvise en årsrapport m .v ., som indeholder fejl og 
mangler .

Stk. 2. Har Erhvervsstyrelsen afvist en årsrapport m .v . i medfør af stk . 1, offentliggøres dokumentet 
ikke .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
Efter § 159 indsættes:

»Fondsrådets kontrol med børsnoterede virksomheders årsrapporter og delårsrapporter

§ 159 a . For børsnoterede virksomheder påser Fondsrådet overholdelsen af de i stk . 2 og 3 nævnte stan-
darder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter . I den forbindelse virker Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne, jf . § 83, stk . 2, i lov om 
værdipapirhandel m .v .

Stk. 2 . Fondsrådet påser, at årsrapporter og delårsrapporter, som er aflagt af børsnoterede virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse D, overholder reglerne for finansiel information i de internationale regn-
skabsstandarder, jf . Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder og denne 
lovs § 137, samt regler i eller fastsat i henhold til denne lov .

Stk. 3 . Årsrapporter og delårsrapporter, som er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse A, og som ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug, jf . § 3, stk . 2, er ligeledes 
omfattet af Fondsrådets kontrol .

Stk. 4 . Fondsrådets kontrol omfatter ikke overholdelse af indsendelsesfrister m .v . med henblik på offent-
liggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Stk. 5 . I forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 udøver Fondsrådet de beføjelser, der er tillagt 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i § 160, § 161 og § 162 stk . 1, nr . 2 og 3, samt stk . 2, jf . § 83, stk . 2, i lov 
om værdipapirhandel m .v . Endvidere udøver Fondsrådet de beføjelser, der er tillagt rådet i § 83, stk . 3, i 
lov om værdipapirhandel m .v .

Stk. 6 . Hvis en børsnoteret virksomhed ikke overholder sine forpligtelser efter denne lov, kan Fonds-
rådet give den pågældende virksomhed pålæg om at ændre forholdet, herunder pålæg om at offentliggø-
re ændrede eller supplerende oplysninger . Skønnes det hensigtsmæssigt, kan Fondsrådet selv offentliggø-
re de pågældende oplysninger, offentliggøre pålægget, eller suspendere eller slette de berørte værdipapi-
rer fra notering på en fondsbørs eller fra optagelse til handel på en autoriseret markedsplads . Undlader 
virksomheden at opfylde et pålæg efter 1 . pkt ., kan virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende 
ansvarligt organ af Fondsrådet som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige bøder .«

Lovbemærkninger
I forslagets § 1, nr . 17, vedrørende den nye affattelse af § 83, stk . 2, i lov om værdipapirhandel m .v . fore-
slås det, at Fondsrådet fører kontrol med overholdelsen af reglerne for finansiel information i årsrappor-



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 817 

ter og delårsrapporter for virksomheder, hvis værdipapirer er optaget til notering eller handel på en fonds-
børs, eller som handles på en autoriseret markedsplads . Endvidere foreslås det, at Finanstilsynet og 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den 
forbindelse .

På denne baggrund foreslås det, at der i årsregnskabsloven indsættes en ny bestemmelse i § 159 a vedrø-
rende Fondsrådets kontrol med overholdelsen af reglerne for finansiel information i årsrapporter og del-
årsrapporter, som er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen virker som sekretariat for Fondsrådet og optræder på dettes vegne i den forbindelse .

Fondsrådets kontrol efter den foreslåede bestemmelse i § 159 a vedrører både børsnoterede virksomhe-
der omfattet af regnskabsklasse D og de ganske få børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regn-
skabsklasse A . Afgrænsningen af børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D og regn-
skabsklasse A er omtalt i bemærkningerne til forslagets § 4, nr . 1-3 .

Den nye bestemmelse i § 159 a, stk . 2, vedrører Fondsrådets kontrol med overholdelsen af regler om 
finansiel  information  i  årsrapporter  og  delårsrapporter  aflagt  af  børsnoterede  virksomheder,  som  er 
omfattet af regnskabsklasse D . Det regelsæt, som Fondsrådet påser overholdelsen af i denne forbindelse, 
er de internationale regnskabsstandarder, jf . Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr . 
1606/2002 af 19 . juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, årsregnskabsloven og 
regler fastsat i henhold til årsregnskabsloven . Fondsrådet kontrollerer således den samlede årsrapport, 
herunder også overholdelsen af de internationale regnskabsstandarder, uanset om den børsnoterede virk-
somhed følger disse frivilligt eller af pligt .

Efter forordningens artikel 4 har børsnoterede virksomheder, som er omfattet af regnskabsklasse D, pligt 
til at anvende de internationale regnskabsstandarder i deres koncernregnskab for regnskabsår, der star-
ter den 1 . januar 2005 eller senere . Endvidere følger det af årsregnskabslovens § 137, stk . 1, der er 
ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004, at disse virksomheder også har pligt til at anvende de interna-
tionale regnskabsstandarder i deres årsregnskab for regnskabsår, der starter den 1 . januar 2009 eller 
senere, jf . § 2, stk . 4, 2 . pkt ., i lov nr . 99 af 18 . februar 2004 .

Den foreslåede bestemmelse i § 159 a, stk . 2, giver endvidere Fondsrådet hjemmel til at påse overholdel-
sen af regler vedrørende udarbejdelse af delårsrapport for børsnoterede virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D, der udstedes efter den nye bestemmelse i § 134 a, stk . 1 (forslagets § 4, nr . 3) .

Den nye bestemmelse i § 159 a, stk . 3, vedrører Fondsrådets kontrol med årsrapporter og delårsrappor-
ter, som frivilligt er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, og som ikke ude-
lukkende er til virksomhedens eget brug .

Hvis en virksomhed, som er omfattet af regnskabsklasse A, har aflagt en sådan årsrapport, påser Fonds-
rådet, at årsrapporten i det mindste overholder reglerne for regnskabsklasse A, jf . de gældende bestem-
melser i § 3, stk . 2, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 . Har virksomheden i stedet valgt at følge alle eller nogle af reglerne 
i en højere regnskabsklasse — regnskabsklasse B, C eller D — skal Fondsrådet påse, at disse regler er over-
holdt, jf . § 7, stk . 5 . Det følger af årsregnskabslovens § 137, stk .2, der er ændret ved lov nr . 99 af 18 . 
februar 2004, at børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A også får mulighed for at udar-
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bejde årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder for regnskabsår, der starter den 1 . januar 
2005 eller senere . Fondsrådet skal da påse overholdelsen heraf .

I denne forbindelse bemærkes, at årsrapporter, som frivilligt udarbejdes af børsnoterede virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse A, ikke skal indsendes til offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . At 
virksomheder uden pligt til indsendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen underkastes kontrol efter års-
regnskabsloven, er noget nyt . Der er tale om børsnoterede virksomheder uden begrænset ansvar — typisk 
interessentskaber, hvor staten og/eller kommuner er interessenter . I øjeblikket er der tale om ganske få 
virksomheder .

Det følger af den foreslåede nye bestemmelse i § 159 a, stk . 4, at Fondsrådets kontrol ikke omfatter over-
holdelse af indsendelsesfrister m .v ., som gælder for børsnoterede virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D, med henblik på offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen . Dette påses som hidtil af 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen .

Efter § 159 a, stk . 5, udøver Fondsrådet i forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 de beføjelser, der er 
tillagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i § 160, § 161 og § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, samt stk . 2, jf . § 83, stk . 2 
og 3, i lov om værdipapirhandel m .v . Vedrørende § 83, stk . 2 og 3 henvises til forslagets § 1, nr . 17 .

Dette indebærer, at Fondsrådet af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor kan forlange de oplysnin-
ger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtrædelse af de i § 159 a nævnte 
standarder og regler, jf . årsregnskabslovens § 160 .

Desuden kan Fondsrådet — for at sikre, at de i § 159 a nævnte standarder og regler overholdes — 1) yde 
vejledning, 2) påtale overtrædelser og 3) påbyde, at fejl skal rettes og at overtrædelser skal bringes til 
ophør, jf . § 161 .

Fondsrådet kan endvidere pålægge medlemmer af den børsnoterede virksomheds bestyrelse, direktion 
eller lignende ansvarligt organ samt revisor tvangsbøder, hvis de undlader at efterkomme påbud fra Fonds-
rådet efter § 160 eller § 161, nr . 3 .

Den nye bestemmelse i § 159 a, stk. 6, indeholder nogle beføjelser for Fondsrådet, som ikke findes tilsva-
rende for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i årsregnskabsloven . Fondsrådet kan således give en børsnote-
ret virksomhed pålæg om at ændre forhold, herunder pålæg om at offentliggøre ændrede eller supple-
rende oplysninger . Efterkommer virksomheden ikke dette, kan Fondsrådet pålægge virksomhedens besty-
relse m .v . tvangsbøder . Endvidere kan Fondsrådet selv, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, offentliggøre 
oplysninger om virksomhedens forhold, herunder offentliggøre pålægget, eller suspendere eller slette de 
berørte værdipapirer fra notering på en fondsbørs eller fra optagelse til handel på en autoriseret markeds-
plads .

De foreslåede nye bestemmelser i § 159 a, stk . 6, skal ses i sammenhæng med forslagets § 2, nr . 13, der 
ændrer § 374 i lov finansiel virksomhed, og § 3, nr. 5, der ændrer § 133 i lov om investeringsforeninger 
og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m .v . Med de foreslåede ændringer sikres 
det, at Fondsrådets reaktionsmuligheder er ens for samtlige de virksomheder, der er underlagt rådets kon-
trol efter den foreslåede § 83, stk . 2, i lov om værdipapirhandel m .v . (forslagets § 1, nr . 17) . De pågæl-
dende reaktionsmuligheder er nærmere omtalt i bemærkningerne til § 2, nr . 13 .
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Ændret ved lov nr . 20 af 1 . februar 2007
I § 159 a, stk . 1, indsættes efter »§ 83, stk . 2«: »og 3« .

Lovbemærkninger
Den foreslåede ændring er en konsekvens af ændringen i værdipapirhandelslovens § 83, stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 159 a, stk . 1, 1 . pkt . ændres »børsnoterede virksomheder« til: »virksomheder, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land,« .

Overskriften til § 159 a affattes således:

»Fondsrådets kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder,  
som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«

I § 159 a, stk. 2, ændres », som er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D,« 
til: »aflagt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU/EØS-land,« .

§ 159 a, stk . 3, affattes således:

»Stk. 3 . Fondsrådets kontrol omfatter ligeledes årsrapporter og delårsrapporter udarbejdet af virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget 
brug, jf . § 3, stk . 2 .«

§ 159 a, stk . 6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 6 . Hvis en virksomhed, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/
EØS-land, ikke overholder sine forpligtelser efter denne lov, kan Fondsrådet give den pågældende virksom-
hed påbud om at ændre forholdet, herunder påbud om at offentliggøre ændrede eller supplerende oplys-
ninger . Skønnes det hensigtsmæssigt, kan Fondsrådet selv offentliggøre de pågældende oplysninger eller 
offentliggøre påbudet . Fondsrådet kan endvidere suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra opta-
gelse til handel på et reguleret marked her i landet . Undlader virksomheden at opfylde et påbud efter 1 . pkt ., 
kan virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ af Fondsrådet som tvangsmiddel 
pålægges daglige eller ugentlige tvangsbøder .

Stk. 7 . Tvangsbøderne, der tilfalder statskassen, kan inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden 
ved udpantning og ved indeholdelse i løn m .v . efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven .

Stk. 8 . Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk . 6 efter reglerne i opkrævnings-
loven .«



820 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer af § 159 a, stk . 1, 1 . pkt ., er alene af redaktionel karakter med henblik på at 
bringe betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med den finansielle lovgivning 
og den seneste modernisering af direktiverne, for så vidt angår virksomheder, som har værdipapirer opta-
get til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

De foreslåede ændringer af overskriften til § 159 a og til § 159 a, stk . 2, 3 og 6, er alene af redaktionel 
karakter med henblik på at bringe betegnelsen på de pågældende virksomheder i overensstemmelse med 
den finansielle lovgivning og den seneste modernisering af direktiverne for så vidt angår virksomheder, 
som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Samtidig foreslås det, at »pålæg« i § 159 a, stk . 6, og i § 164, stk . 6, ændres til »påbud« i overensstem-
melse med gængs terminologi på området .

Af hensyn til klarheden foreslås det endvidere, at der indsættes nogle bestemmelser om inddrivelse af 
tvangsbøder, som pålægges af Fondsrådet, i § 159 a som stk . 7 og 8 . Bestemmelserne svarer til de gæl-
dende bestemmelser i § 162, stk . 3 og 4, vedrørende tvangsbøder, som pålægges af Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 159 a, stk . 6, 4 . pkt ., ændres »virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ« til: 
»medlemmerne af virksomhedens ledelse« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 159 a, stk . 6, 4 . pkt . ændres således, at bestemmelserne ikke næv-
ner specifikke ledelsesorganer, men anvender udtrykket »virksomhedens ledelse«, som er fællesbetegnel-
sen for de ansvarlige ledelsesorganer i virksomheden .

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
I overskriften til § 159 a ændres »Fondsrådets kontrol« til: »Kontrol« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet fore-
slås sammenlagt til Det Finansielle Råd . Regnskabskontrollen skal fremover varetages af Finanstilsynet . 
Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted i sager vedrørende virksomheder omfattet af årsregn-
skabsloven .

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
§ 159 a, stk . 1, affattes således:
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»For virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, 
påser Finanstilsynet overholdelsen af de i stk. 2 og 3 nævnte standarder og regler for finansiel information 
i årsrapporter og delårsrapporter . Ved behandling af sager, der vedrører virksomheder omfattet af denne 
lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted, jf . § 83, stk . 2 og 3, i lov om værdipapirhandel m .v . 
Det Finansielle Råd påser overholdelsen af 1 . pkt ., med de kompetencer rådet er tillagt i medfør af § 345 
i lov om finansiel virksomhed.«

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 159 a, stk . 1, foreslås nyaffattet, som følge af, at Det Finansielle Virksomhedsråd 
og Fondsrådet foreslås sammenlagt til Det Finansielle Råd . Det fremgår af bestemmelsen, at den regn-
skabskontrol, der tidligere er foretaget af Fondsrådet, fremover skal varetages af Finanstilsynet . Det frem-
går endvidere, at Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted i sager vedrørende virksomheder omfat-
tet af årsregnskabsloven . Der er ikke med forslaget tilsigtet en ændring i, hvorledes kontrollen foretages 
og heller ikke i forhold til ansvarsfordeling mellem Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen .

Det Finansielle Råd fungerer som øverste beslutningstager i principielle sager og sager med videregående 
betydning på Finanstilsynets kompetenceområde . Det foreslås at indsætte en henvisning til Det Finansielle 
Råd i bestemmelsens 3 . pkt ., således at Det Finansielle Råd også får kompetence til at træffe afgørelser og 
beslutninger i principielle sager om kontrol efter årsregnskabslovens § 159 a, ligesom rådet ifølge lovfor-
slaget skal gøre i sager efter lov om finansiel virksomhed og lov om værdipapirhandel m.v. De sager, der 
tænkes omfattet af bestemmelsen på regnskabsområdet, vil være svarende til de sager, som Fondsrådet i 
dag træffer afgørelse i . Den afgørende forskel er, at Fondsrådet i dag udøver en selvstændig kompetence 
i disse sager, mens Det Finansielle Råd vil agere som øverste myndighed i forhold til Finanstilsynet .

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
I § 159 a, stk . 2, og stk . 6, 3 . pkt ., ændres »Fondsrådets kontrol« til: » Kontrollen efter stk . 1« . I § 159 a, 
stk . 3, ændres »Fondsrådets kontrol« til: » Kontrollen efter stk . 1,« .

I § 159 a, stk . 4, ændres »Fondsrådets kontrol« til: »Kontrollen efter stk . 1-3« .

§ 159 a, stk . 5, affattes således:

»Stk. 5 . I forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 udøver kontrolmyndigheden, jf . stk . 1, de befø-
jelser, der er tillagt Erhvervsstyrelsen i § 160, § 161 og § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, samt stk . 2, jf . § 83, stk . 2, 
i lov om værdipapirhandel m .v . Endvidere udøver kontrolmyndigheden, jf . stk . 1, de beføjelser, der er til-
lagt Finanstilsynet i § 83, stk . 3, i lov om værdipapirhandel m .v .«

I § 159 a, stk. 6, ændres fire steder »Fondsrådet« til: »kontrolmyndigheden, jf. stk. 1,«.

Lovbemærkninger
Bestemmelserne beskriver, hvilke kontroller Fondsrådet skal foretage og ikke foretage i henhold til års-
regnskabsloven, samt hvilke beføjelser Fondsrådet har i den forbindelse . Med forslaget ændres henvisnin-
gen i bestemmelserne fra Fondsrådet til kontrolinstansen i henhold til § 159 a, stk . 1 . Det betyder, at den 



822 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

kompetente myndighed i henhold til stk . 1, skal påse de forhold, der fremgår af § 159 a, stk . 2 og 3, mens 
kontrollen i henhold til § 159 a ikke omfatter overholdelsen af indsendelsesfrister . Kontrolmyndigheden 
får endvidere samme beføjelser, som Fondsrådet har efter de nugældende regler .

Der er udover ændringen af den kompetente myndighed ikke tilsigtet anden materiel ændring af bestem-
melserne .

Ændret ved lov nr . 268 af 25 . marts 2014
I § 159 a, stk . 1, 3 . pkt ., ændres »Det Finansielle Råd« til: »Finanstilsynets bestyrelse«, og »rådet« ændres 
til: »bestyrelsen« .

Lovbemærkninger
Med forslaget til § 159 a, stk . 1, 3 . pkt ., i årsregnskabsloven er der tale om en konsekvensændring som 
følge af, at der med forslaget til § 345 i lov om finansiel virksomhed foreslås indført en bestyrelse for 
Finanstilsynet samtidig med, at Det Finansielle Råd foreslås nedlagt .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
§ 159 a affattes således:

»§ 159 a . Erhvervsstyrelsen gennemfører i forbindelse med indberetningen af årsrapporter og andre doku-
menter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, en automatisk kontrol af virksomhedens 
overholdelse af bestemmelser i denne lov og af regler udstedt i medfør af denne lov . Styrelsen kan ved digi-
tal straksafgørelse i forbindelse med indberetningen afvise en årsrapport m .v ., som indeholder fejl og mang-
ler .

Stk. 2 . Har Erhvervsstyrelsen afvist en årsrapport m .v . i medfør af stk . 1, offentliggøres dokumentet 
ikke .«

Lovbemærkninger
Der er ikke bestemmelser i den gældende årsregnskabslov om automatisk kontrol før offentliggørelsen af 
årsrapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en revisor, undtagelseserklæringer m .v ., som 
indsendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for 
virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Ifølge det foreslåede § 159 a, stk . 1, 1 . pkt ., gennemfører Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indberet-
ningen af årsrapporter og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, en 
automatisk kontrol af virksomhedens overholdelse af bestemmelser i denne lov eller af regler udstedt i 
medfør af denne lov .

Den automatiske kontrol vil blive af teknisk såvel som af regnskabsmæssig karakter . Den tekniske kontrol 
understøtter bl .a ., at der benyttes det rette IT-format, og at de nødvendige informationer er tilgængelige, 
så Erhvervsstyrelsen kan modtage og behandle årsrapporten m .v . Den regnskabsmæssige kontrol vil 
omhandle ikke-tekniske forhold og medvirke til, at dokumentet overholder loven . Den kan f .eks . vedrøre 
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datoer, årsrapportens bestanddele eller indre sammenhænge i årsrapporten, bl .a . om virksomhedens akti-
ver svarer til passiverne .

Efter det foreslåede § 159 a, stk . 1, 2 . pkt ., kan styrelsen ved digital straksafgørelse i forbindelse med ind-
beretningen afvise en årsrapport m .v ., som indeholder fejl og mangler . Forslaget giver derfor også klar 
hjemmel til at træffe digitale straksafgørelser .

Der vil ikke nødvendigvis være tale om væsentlige fejl eller mangler . Enhver fejl eller mangel kan således 
medføre afvisning . Der er i den eksisterende indberetningsløsning Regnskab Basis taget højde for, at min-
dre virksomheder kan opleve dette som problematisk . I indberetningsløsningen vejledes indberetteren før 
indberetningen er endeligt afsluttet og bliver bl .a . underrettet om eventuelle fejl og mangler . Hvis f .eks . 
virksomhedens aktiver og passiver ikke stemmer overens, vil virksomheden modtage en notits herom .

Den automatiske kontrol vil også kunne vejlede indberetteren om opfyldelse af regnskabskrav af skøns-
mæssig karakter . Det sker, hvis der ikke er konstateret fejl eller mangler i årsrapporten m .v ., men alene er 
en bestyrket formodning for, at der er fejl eller mangler . Her vil IT-systemet give en advarsel til indberette-
ren . I advarslen oplyses om, at der er risiko for, at dokumentet kan indeholde fejl eller mangler . Virksom-
heden har i disse tilfælde mulighed for at rette op på forholdet . Ignoreres advarslen, vil Erhvervsstyrelsen 
efterfølgende kunne kontrollere det pågældende dokument efter de foreslåede §§ 159-159 b, jf . lovforsla-
gets § 1, nr . 10, 12 og 13 . Afvisningen af årsrapporten er en afgørelse efter forvaltningsloven og er der-
for omfattet af de almindelige regler om begrundelse, klageadgang m .v .

Afgørelse om afvisning af en årsrapport m .v . vil kunne indbringes for Erhvervsankenævnet, jf . § 163, 
stk . 1, i lovforslagets § 1, nr . 20 .

Af forslagets stk . 2 fremgår, at har Erhvervsstyrelsen afvist en årsrapport m .v . i medfør af stk . 1, offent-
liggøres dokumentet ikke . Dette skyldes, at fejlen eller manglen medfører, at årsraporten m .v . ikke anses 
som indberettet . Bestemmelsen medvirker til, at der indberettes en behørig årsrapport m .v, hvilket er i 
regnskabsbrugers interesse .
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Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol

Gældende bestemmelse
§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2. Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer Er-
hvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .
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§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .

§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .

Stk. 3 . Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .

Stk. 4 . Offentliggørelse efter stk . 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trus-
sel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholds-
mæssig stor skade .«

Lovbemærkninger
Der eksisterer i dag ikke en overskrift til § 159 b, da kontrolbestemmelsen i § 159 b er en ny bestemmelse, 
som omhandler Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol .

Det foreslås, at overskriften til § 159 b affattes »Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol« . Bestemmel-
sen omfatter styrelsens kontrol af årsrapporter m .v ., efter dokumentet er modtaget i Erhvervsstyrelsen, 
jf . lovforslagets § 1, nr . 10 .

Efter det gældende § 159, stk . 1, skal Erhvervsstyrelsen stikprøvevis udtage og undersøge modtagne års-
rapporter og eventuelle hertil hørende erklæringer fra en revisor, undtagelseserklæringer m .v ., som ind-
sendes i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber samt delårsrapporter for 
virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, for at kon-
statere åbenbare overtrædelser af bestemmelser i eller i henhold til denne lov, bogføringsloven, selskabs-
loven, SE-loven, Rådets forordning om statut for det europæiske selskab (SE), lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder, SCE-loven, Rådets forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), lov 
om erhvervsdrivende fonde, lov om medarbejderinvesteringsselskaber samt revisorloven . Er årsrappor-
ten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf. § 137, skal Erhvervsstyrelsen endvidere under-
søge, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne. For virksomheder, som har vær-
dipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, varetages kontrollen med overhol-
delse af standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter dog af Finanstil-
synet, jf . § 159 a .

Efter § 159, stk . 2, kan styrelsen tillige anvende andre kriterier ved udvælgelsen af årsrapporter m .v . til 
undersøgelse .
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Ifølge det foreslåede § 159 b, stk . 1, gennemfører Erhvervsstyrelsen en kontrol af modtagne årsrapporter 
og andre dokumenter, som skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrol-
lere overholdelse af 1) årsregnskabsloven, 2) bogføringsloven, 3) selskabsloven, 4) hvidvaskloven, 5) revi-
sorloven, 6) lov om erhvervsdrivende fonde, 7) lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 8) SE-loven, 
9) Rådets forordning nr . 2157/2001 af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE), 10) 
SCE-loven, 11) Rådets forordning nr . 1435/2003 af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelssel-
skab, 12) lov om medarbejderinvesteringsselskaber og 13) regler udstedt i medfør af love og forordninger 
i nr . 1-12 .

Det er som nævnt i bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr . 10, hensigten, at Erhvervsstyrelsens kontrol 
fremover som hovedregel er risikobaseret og alene i særlige tilfælde stikprøvebaseret . Risikobaseret kon-
trol gennemføres ved, at virksomhederne udvælges til kontrol på baggrund af en række indikatorer, jf . 
bemærkningerne til det foreslåede § 159, stk . 2, jf . lovforslagets § 1, nr . 10 .

Af hensyn til bestemmelsens klarhed er der videreført en udtrykkelig opregning af de love, som påses over-
holdt . De nævnte love er de hidtil angivne, idet der dog som noget nyt er indsat hvidvaskloven (lovbekendt-
gørelse nr . 930 af 6 . september 2019) .

Med forslagets stk. 2 foreslås at hvis årsrapporten er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, 
jf. § 137, kontrollerer Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
standarderne .

Det foreslåede stk . 2 er en videreførelse af de gældende bestemmelser i § 159, stk . 1, 2 . pkt . Bestemmel-
sen blev indsat ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004 og har til formål at sikre, at Erhvervsstyrelsens adgang til at 
undersøge modtagne årsrapporter også finder anvendelse på årsrapporter aflagt efter de internationale 
regnskabsstandarder . Der er ikke tilsigtet ændringer i gældende ret .

Erhvervsstyrelsens beslutning om at gennemføre en efterfølgende kontrol kan ikke indbringes for 
Erhvervsankenævnet . Beslutningen er ikke en materiel afgørelse, der har retsvirkninger for virksomhe-
den, men er alene en processuel beslutning .

Gældende bestemmelse
§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .

§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .

Stk. 3 . Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .
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Gældende bestemmelse
§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .

§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .

Stk. 3 . Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .



828 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Stk. 4 . Offentliggørelse efter stk . 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trus-
sel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholds-
mæssig stor skade .«

Lovbemærkninger
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens udførelse af styrelsens undersøgelser og kontrol af årsrapporter har 
styrelsen efter den gældende § 159 ikke hjemmel til at anvende ekstern bistand .

Der foreslås derfor i § 159 c indsat hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde kan benytte ekstern 
bistand ved udførelse af en kontrol af en virksomheds årsrapport m .v .

Det foreslåede medfører, at Erhvervsstyrelsen generelt i forbindelse med udførelsen af styrelsens regn-
skabskontrol, dog ikke virksomheder omfattet af kontrol efter § 161 a, der er placeret i det foreslåede kapi-
tel 21 a, vil kunne anvende bistand fra eksterne specialister med særlig indsigt .

Anvendelse af ekstern bistand vil kunne ske undtagelsesvist og i særligt komplicerede eller omfattende 
sager vedrørende store virksomheder, hvor der kan være behov for undersøgelser eller analyser, der kræ-
ver særlig indsigt på specialområder, og hvor denne ekspertise ikke umiddelbart er til stede i Erhvervssty-
relsen . Der kan bl .a . være tale om at anvende bistand ved særligt komplicerede beregninger og analyser 
af regnskabstekniske forhold .

En beslutning om at anvende ekstern bistand vil kunne ske efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde . 
Bestemmelsen vil således ikke kunne anvendes til at inddrage ekstern bistand til udførelsen af styrelsens 
kontrolindsats som sådan .

Den pågældende virksomhed vil blive orienteret om Erhvervsstyrelsens beslutning om at anvende ekstern 
bistand i den konkrete kontrolsag . Styrelsens beslutning herom kan ikke indbringes for Erhvervsankenæv-
net, da beslutningen ikke er en materiel afgørelse, der har retsvirkninger for virksomheden, men alene et 
sagsbehandlingsskridt .

Omkostningerne ved anvendelsen af ekstern bistand afholdes af Erhvervsstyrelsen .

Gældende bestemmelse
§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist ind-
henter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplys-
ninger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler ud-
stedt i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være 
uafhængig af virksomheden .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .

§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .
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Gældende bestemmelse
§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist ind-
henter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplys-
ninger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler ud-
stedt i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være 
uafhængig af virksomheden .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .

§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .
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Stk. 3 . Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .

Stk. 4 . Offentliggørelse efter stk . 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trus-
sel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholds-
mæssig stor skade .«

Lovbemærkninger
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens udførelse af styrelsens undersøgelser og kontrol af årsrapporter mv . 
har styrelsen i dag ikke hjemmel til at kræve oplysninger i årsrapporten eller redegørelser, som afgives 
over for styrelsen, bekræftet af f .eks . en revisor, advokat eller anden sagkyndig .

Den foreslåede § 159 d giver hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden 
for en nærmere fastsat frist indhenter en erklæring fra en godkendt revisor, advokat eller anden sagkyn-
dig om rigtigheden af oplysninger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen

Bestemmelsen vil f .eks . kunne anvendes i tilfælde, hvor der er tale om komplicerede forhold, eller hvor 
omstændighederne medfører usikkerhed om oplysningernes rigtighed . Styrelsen vil kunne anvende 
bestemmelsen i en række sager, bl .a . i forbindelse med styrelsens kontrol af ulovlige kapitalejerlån, hvor 
styrelsen skal have dokumentation for, at der ikke foreligger ulovlige lån, eller at ulovlige lån er tilbagebe-
talt .

Erhvervsstyrelsen vil alene anmode om en erklæring, hvis der er begrundet formodning om, at der er risiko 
for, at loven eller regler udstedt i medfør heraf ikke overholdes . Beslutningen om at anmode om en erklæ-
ring vil være underlagt de almindelige forvaltningsretlige regler og principper . Styrelsen vil kun anmode 
om en erklæring, hvor denne af hensyn til kontrollens gennemførelse og sagens oplysning vurderes nød-
vendig . Med hensyn til, om Erhvervsstyrelsens anmodning om indhentelse af en erklæring fra tredjemand 
måtte anses for at være i strid med reglerne om forbuddet mod selvinkriminering, henvises der til lovfor-
slagets almindelige bemærkninger afsnit 2 .1 .2 .

Erklæringen skal afgives af en godkendt revisor, dvs . enten en statsautoriseret eller registreret revisor . 
Eller den kan afgives af en advokat eller anden sagkyndig . Erhvervsstyrelsen vil i sin anmodning til virk-
somheden angive, om erklæringen skal indhentes fra en revisor, advokat eller anden type særlig sagkyn-
dig . Valget af type af erklæringsgiver foretages således af styrelsen, mens det er virksomheden, der ret-
ter henvendelse til en revisor, advokat eller anden sagkyndig .

Afgives erklæringen af en revisor, vil der være tale om en erklæring omfattet af revisorlovens § 1, stk . 3 .

Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for virksomheden til at indhente erklæringen . Fristen fastsættes 
under hensyn til den tid, som i det konkrete tilfælde vurderes at være passende .

For at sikre, at der kan fæstes lid til den indhentede erklæring, foreslås det i 2 . pkt ., at den, der afgiver 
erklæringen, i erklæringen skal bekræfte at være uafhængig af virksomheden .
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Efter revisorlovens § 24, skal en revisor være uafhængig af den virksomhed, som en erklæringsopgave 
vedrører . Afgives erklæringen af en advokat, og er denne virksomhedens sædvanligt benyttede advokat, 
vil pågældende ikke kunne anses for uafhængig af virksomheden .

Den indhentede erklæring vil indgå i Erhvervsstyrelsens fortsatte kontrol af den årsrapport, som har givet 
anledning til at anmode virksomheden om at indhente erklæringen .

Undlader en virksomhed at efterkomme eller direkte afslår at indhente den ønskede erklæring, vil undla-
delsen have betydning for den videre sagsbehandling . Virksomheden kan i disse tilfælde risikere at blive 
oversendt til tvangsopløsning efter den foreslåede § 162 a, stk . 3, nr . 1, jf . lovforslagets § 1, nr . 19 .

Omkostninger ved fremskaffelse af erklæringen afholdes af virksomheden selv, da virksomheden har und-
ladt at tilvejebringe de fornødne oplysninger, hvorfor der kan rejses begrundet tvivl om rigtigheden af 
disse . Erhvervsstyrelsen kan helt undtagelsesvis godtgøre udgiften til erklæringen, eksempelvis hvis der 
er begået fejl fra styrelsens side eller udgiften er åbenlyst uforholdsmæssig .

Erhvervsstyrelsens beslutning om i en konkret kontrolsag at stille krav om en erklæring fra en tredjemand 
kan ikke indbringes for Erhvervsankenævnet, da beslutningen ikke er en materiel afgørelse, der har rets-
virkninger for virksomheden, men alene er en processuel beslutning .

Det forhold, at Erhvervsstyrelsen kan stille krav om en erklæring fra virksomheden, ændrer ikke ved, at 
styrelsen altid kan anmode en tredjepart om oplysninger på baggrund af det almindelige forvaltningsret-
lige undersøgelsesprincip, herunder anmode eksempelvis private personer eller organisationer om at 
bekræfte, at der foreligger en kontraktuel relation med den virksomhed, som undersøges .



832 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Gældende bestemmelse
§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol ef-
ter § 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kon-
trollen .

Stk. 2. Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen be-
stemmer, hvordan offentliggørelsen sker .

Stk. 3. Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk . 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trus-
sel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholds-
mæssig stor skade .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter § 159 a indsættes før overskriften før § 160:

»Erhvervsstyrelsens efterfølgende kontrol 

§ 159 b . Erhvervsstyrelsen gennemfører en kontrol af modtagne årsrapporter og andre dokumenter, som 
skal indsendes til styrelsen i henhold til denne lov, med henblik på at kontrollere overholdelse af følgende:
1) Denne lov .
2) Bogføringsloven .
3) Selskabsloven .
4) Hvidvaskloven .
5) Revisorloven .
6) Lov om erhvervsdrivende fonde .
7) Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder .
8) SE-loven .
9) Rådets forordning nr . 2157/2001/EF af 8 . oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) .
10) SCE-loven .
11) Rådets forordning nr . 1435/2003/EF af 22 . juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab .
12) Lov om medarbejderinvesteringsselskaber .
13) Regler udstedt i medfør af lovene og forordningerne i nr . 1-12 .

Stk. 2 . Er årsrapporten aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, jf . § 137, kontrollerer 
Erhvervsstyrelsen endvidere, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med standarderne .

§ 159 c . Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde benytte ekstern bistand ved udførelse af en kontrol af en 
virksomheds årsrapport m .v . efter denne lov .

§ 159 d . Erhvervsstyrelsen kan stille krav om, at en virksomhed inden for en nærmere fastsat frist indhen-
ter en erklæring fra en godkendt revisor, en advokat eller en anden sagkyndig om rigtigheden af oplysnin-
ger eller redegørelser afgivet eller indsendt af virksomheden til styrelsen efter denne lov eller regler udstedt 
i medfør af denne lov . Den, der afgiver en erklæring efter 1 . pkt ., skal i erklæringen bekræfte at være uaf-
hængig af virksomheden .
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§ 159 e . Erhvervsstyrelsen kan, når styrelsen finder det hensigtsmæssigt, offentliggøre, at en kontrol efter 
§ 159 b iværksættes eller er blevet iværksat . Styrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af kontrol-
len .

Stk. 2 . Offentliggørelsen efter stk . 1 sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Erhvervsstyrelsen bestem-
mer, hvordan offentliggørelsen sker .

Stk. 3 . Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive sager til politimæssig efterforskning kan offent-
liggøres på styrelsens hjemmeside . Navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .

Stk. 4 . Offentliggørelse efter stk . 1-3 kan ikke ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trus-
sel mod en igangværende strafferetlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholds-
mæssig stor skade .«

Lovbemærkninger
Der er ikke i dag mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre, at styrelsen har iværksat en kontrol-
sag vedrørende en virksomheds årsrapport, der er indberettet til Erhvervsstyrelsen . Ligeledes er der ikke 
i dag mulighed for at offentliggøre resultatet af en kontrol af en årsrapport .

Det følger af den gældende bestemmelse i § 154 i årsregnskabsloven, at Erhvervsstyrelsen straks bekendt-
gør modtagelse af årsrapporter, undtagelseserklæringer m .v ., som indsendes i stedet herfor, afsluttende 
likvidationsregnskaber samt halvårsrapporter for statslige aktieselskaber . Dokumenterne er offentligt til-
gængelige . Endvidere følger det af den gældende bestemmelse i § 159 a, stk . 6, at overholder en virksom-
hed med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-
land, ikke sine forpligtelser efter denne lov, kan Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed 
påbud om at ændre forholdet, herunder påbud om at offentliggøre ændrede eller supplerende oplysnin-
ger .

Virksomhedernes årsrapporter offentliggøres i Det Centrale Virksomhedsregister . Offentliggørelse af 
virksomhedernes årsrapporter er nødvendige for, at myndigheder kan udføre kontrol og virksomhedernes 
interessenter kan handle, yde lån eller investere .

Efter de foreslåede bestemmelser i §§ 159 a og b kan Erhvervsstyrelsen iværksætte en kontrol af en virk-
somheds årsrapport eller i forbindelse med aflæggelse heraf, om årsregnskabsloven eller regler udstedt i 
medfør heraf er overtrådt, eller at der vil ske overtrædelse heraf .

Det foreslås som noget nyt i § 159 e, stk. 1, 1. pkt., at Erhvervsstyrelsen, når det findes hensigtsmæssigt, 
kan offentliggøre, at en kontrol efter § 159 b iværksættes eller er blevet iværksat .

Efter bestemmelsen kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre, at styrelsen har iværksat en kontrolsag, dvs . en 
verserende kontrol. Kontrollen omfatter en virksomheds aflæggelse af årsrapport, dvs. en kontrol af den 
juridiske person, hvor der kan rejses eller er rejst tvivl, om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med 
reglerne herom .

Styrelsen kan således orientere offentligheden om en igangsat kontrol, inden der er truffet afgørelse . 
Adgangen til at offentliggøre, at en kontrol iværksættes eller er blevet iværksat, tiltænkes tilfælde, hvor en 
sag allerede er blevet omtalt i offentligheden af angiveligt kritisable forhold vedrørende virksomhedens 
regnskab . Bringer medierne således omtale af angiveligt kritisable forhold vedrørende en bestemt virk-
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somhed, vil Erhvervsstyrelsen kunne offentliggøre, at en kontrol efter den foreslåede §§ 159 a og b er eller 
vil blive iværksat . Der kan også være helt særlige tilfælde, hvor oplysningen om, at styrelsen har iværksat 
en kontrol, vil være af væsentlig offentlig interesse .

Erhvervsstyrelsens meddelelse om at styrelsen har iværksat en kontrol af en virksomheds årsrapport, kan 
indeholde oplysning om virksomhedens navn og CVR-nummer samt evt . den formodede overtrædelses 
art .

Der er ikke tale om en systematisk offentliggørelse, men en ordning hvor Erhvervsstyrelsen i hver enkel 
sag afvejer hensynene til private eller offentlige interesser, og hensynet til den, som oplysningen angår . Se 
nærmere nedenfor om forholdet til beskyttelse af personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforord-
ningen og databeskyttelsesloven .

Offentliggørelsen skal overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herun-
der navnlig retten til respekt for privatliv og familieliv og retten til beskyttelse af personoplysninger . For så 
vidt angår personoplysninger skal vurderingen af offentliggørelsen foretages i henhold til databeskyttel-
sesforordningens regler og databeskyttelseslovens regler, især §§ 5-8 .

Efter bestemmelsens 2 . pkt . kan Erhvervsstyrelsen endvidere offentliggøre resultatet af kontrollen .

Erhvervsstyrelsen vil derved kunne offentliggøre hele eller dele af resultatet af en kontrol udført i overens-
stemmelse med §§ 159 a og b, dvs . på baggrund af en automatiseret kontrol eller efterfølgende kontrol .

Offentliggørelsen af resultatet af kontrollen vil indeholde oplysning om virksomhedens navn og CVR-num-
mer samt overtrædelsens art og dele af eller hele Erhvervsstyrelsens afgørelse . Erhvervsstyrelsens afgø-
relse kan indeholde en frist for virksomheden til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen, 
og sker dette ikke, vil virksomheden i visse tilfælde blive oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten . 
Offentliggørelsen af kontrolresultatet kan endvidere indeholde oplysning om, at afgørelsen er blevet påkla-
get til Erhvervsankenævnet . Afgørelsen kan også føre til, at Erhvervsstyrelsen vurderer, at årsrapporten 
er aflagt  i overensstemmelse med loven eller regler udstedt  i medfør heraf, og sagen er  lukket på det 
grundlag .

I tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, at der er iværksat eller vil blive iværksat en kontrol af 
en virksomhed, vil styrelsen være forpligtet til også at følge denne offentliggjorte meddelelse op med 
resultatet af kontrollen . Offentliggørelse af resultatet af en kontrol er dog ikke afhængig af, at der forud 
har været offentliggjort, at styrelsen har iværksat en kontrol .

Forslaget forventes at have stor præventiv værdi over for virksomhederne . Endvidere forventes det at 
have stor betydning for tilliden til Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol som følge af større åbenhed i 
sager, som allerede har vakt interesse hos offentligheden og dermed også større tillid til regnskaberne . 
Offentliggørelse efter stk . 1 vil f .eks . også kunne være i virksomhedens interesse, hvis der i offentligheden 
verserer rygter om virksomheden, men hvor kontrollen har vist, at der ikke er hold i sådanne rygter .

Det foreslås i stk . 2, 1 . pkt ., at offentliggørelsen sker på Erhvervsstyrelsens hjemmeside .



Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag | 835 

Efter bestemmelsen vil Erhvervsstyrelsens beslutning om, at en kontrol vil blive eller er blevet iværksat, 
eller kontrolresultatet blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside . Offentliggørelsen vil ske på 
www .erst .dk .

Erhvervsstyrelsens beslutning om at offentliggøre, at en kontrol iværksættes eller er blevet iværksat eller 
resultatet af den udførte kontrol, vil ikke kunne indbringes for anden administrativ myndighed efter den 
foreslåede ændring af § 163, stk . 2, jf . lovforslagets § 1, nr . 20 . Det er således selve offentliggørelsen, der 
ikke kan påklages, hvorimod Erhvervsstyrelsens afgørelse vil kunne indbringes for Erhvervsankenævnet, 
jf . § 163, stk . 1 . Endvidere kan Erhvervsstyrelsens beslutning om at offentliggøre resultatet af en kontrol, 
desuagtet at styrelsen ikke forinden har offentliggjort, at kontrollen ville blive eller er iværksat, heller ikke 
kunne indbringes for anden administrativ myndighed efter den foreslåede ændring af § 163, stk . 2, jf . lov-
forslagets § 1, nr . 20 .

Det foreslås i stk . 2, 2 . pkt ., at Erhvervsstyrelsen bestemmer, hvordan offentliggørelsen sker . Efter bestem-
melsen kan Erhvervsstyrelsen træffe beslutning om et format for offentliggørelsen af, at en kontrol vil blive 
eller er iværksat samt kontrolresultatet, som styrelsen finder formålstjenlig og hensigtsmæssig.

Det indebærer, at Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre kontrolresultatet som et resumé i en meddelelse 
eller som i den fulde afgørelse .

Det foreslås i stk . 3, 1 . pkt ., at Erhvervsstyrelsens beslutninger om at overgive en sag til politimæssig efter-
forskning kan offentliggøres på styrelsens hjemmeside .

Erhvervsstyrelsens beslutning om at overgive en sag til politimæssig efterforskning kan offentliggøres i 
form af et resumé på styrelsens hjemmeside . Bestemmelsen giver Erhvervsstyrelsen mulighed for på sty-
relsens hjemmeside at offentliggøre, at styrelsen har besluttet at overgive en sag til politimæssig efter-
forskning .

Det foreslås i stk . 3, 2 . pkt ., at navnet på virksomheden kan fremgå af offentliggørelsen .

Offentliggørelsen af denne beslutning kan ske i sammenhæng med offentliggørelsen af kontrolresultatet 
efter stk . 1 . Offentliggørelse af et resumé kan indeholde oplysninger om virksomhedens navn .

Som følge af de foreslåede offentliggørelsesbestemmelser i stk . 1-3, foreslås det i stk . 4, at offentliggø-
relse ikke kan ske, hvis offentliggørelsen vurderes at ville være en trussel mod en igangværende straffe-
retlig efterforskning, eller hvis offentliggørelsen vil forvolde uforholdsmæssig stor skade .

Ved en beslutning om at oversende en sag til politimæssig efterforskning kan der ikke ske offentliggørelse, 
hvis offentliggørelsen vil kunne skade den politimæssige efterforskning, eller hvis den vil medføre ufor-
holdsmæssig stor skade for virksomheden . Der skal derfor ved vurderingen af, om der skal ske offentlig-
gørelse, foretages en afvejning af behovet for at offentliggøre en politianmeldelse sammenholdt med de 
betænkeligheder, herunder af retssikkerhedsmæssig karakter, som offentliggørelsen kan give anledning 
til . Det forudsættes, at offentliggørelse af en beslutning om at oversende en sag til politimæssig efterforsk-
ning alene sker efter høring af den relevante politimyndighed eller evt . andre myndigheder, herunder Skat-
teforvaltningen, hvis det vurderes relevant . Det kan aftales med anklagemyndigheden, at visse sagskate-
gorier kan offentliggøres uden forudgående høring .

https://erhvervsstyrelsen.dk/
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Offentliggørelse af, at en kontrol vil blive eller er iværksat eller kontrolresultatet, vil ikke ske i de tilfælde, 
hvor en offentliggørelse har betydning for en igangværende strafferetlig efterforskning, hvis formål her-
ved ville kunne forspildes .

Endelig bør offentliggørelse ikke ske, hvis en offentliggørelse efter en konkret vurdering må antages at ville 
forvolde uforholdsmæssig stor skade for den pågældende virksomhed .

Med stk . 4, varetages hensynet til den juridiske person, som afgørelsen vedrører, investorer eller andre . 
Det forhold, at offentliggørelse af en juridisk persons navn vil kunne medføre tab af kunder, eller at offent-
liggørelse vil kunne bane vej for et erstatningskrav mod den juridiske person, vil ikke i sig selv være til-
strækkeligt til, at offentliggørelse ikke kan ske. Undtagelsen bør således kun finde anvendelse på de til-
fælde, hvor den juridiske persons fortsatte drift vil blive truet, eller hvis meget væsentlige interesser kræn-
kes .

Erhvervsstyrelsen vil forud for offentliggørelse kontakte de berørte virksomheder, herunder hvis det ind-
stilles, at afgørelsen offentliggøres med angivelse af identiteten på virksomheden, hvilket er det altover-
vejende udgangspunkt . Beslutningen om offentliggørelse med virksomhedens navn er endelig og kan såle-
des ikke indbringes for anden administrativ myndighed .

Tilsvarende regler om offentliggørelse foreslås indført i selskabsloven og i lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder med de fornødne tilpasninger, for at en lignende offentliggørelsesordning kan fungere . Se 
lovforslagets § 2, nr . 8 og § 3, nr . 13, og de specielle bemærkninger hertil .
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Gældende bestemmelse
§ 160 . Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden, dens nuværende ledelse eller revisor eller dens tidligere 
ledelse eller revisor forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er 
sket overtrædelse af den i § 159, stk . 1, nævnte lovgivning og virksomhedens vedtægter, eller om en over-
trædelse er bragt til ophør . Endvidere kan Erhvervsstyrelsen af virksomheden, dens nuværende ledelse el-
ler revisor eller dens tidligere ledelse eller revisor forlange de oplysninger, der er nødvendige for at kon-
statere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, er aflagt i overens-
stemmelse med standarderne, jf . § 137 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 160 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange de 
oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtrædelse af den i § 159, 
stk . 1, nævnte lovgivning og virksomhedens vedtægter, eller om en overtrædelse er bragt til ophør .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører den nugældende årsregnskabslovs § 64, stk . 2, sammenholdt med stk . 3, 2 . 
sidste pkt ., om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens adgang til at indhente oplysninger .

Bestemmelsen giver således Erhvervs- og Selskabsstyrelsen adgang til at indhente sådanne oplysninger 
fra virksomheden eller dens revisor, som er nødvendige for, at styrelsen kan konstatere, om der er sket 
overtrædelse af den i § 159, stk . 1, nævnte lovgivning og virksomhedens vedtægter, eller om en overtræ-
delse er bragt til ophør .

Styrelsen har erfaring for, at de fleste virksomheder er villige til at give styrelsen de nødvendige og af revi-
sor attesterede oplysninger . Det forekommer derfor sjældent, at styrelsen har behov for at indhente oplys-
ninger direkte hos selskabets revisor . Styrelsen vil kun anvende denne hjemmel, hvor det er nødvendigt .

Styrelsen er endvidere opmærksom på, at indhentning af oplysninger ikke må være i strid med Menneske-
rettighedskonventionens artikel 6 om princippet om ret til en „fair trial“, som bl .a . indebærer, at ingen kan 
tilpligtes at fremskaffe bevismateriale mod sig selv . Styrelsen tilrettelægger derfor sin kontrol efter den 
gældende årsregnskabslov således, at hjemlen til at kræve oplysninger — efter en konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfælde — ikke bringes i anvendelse, hvis styrelsen har en begrundet mistanke om, at der foreligger 
et strafbart forhold hos den, som oplysningerne skal indhentes fra, og forholdet kan forventes at føre til, 
at der indgives politianmeldelse . I sådanne tilfælde undlader styrelsen endvidere at anvende tvangsbøder 
efter § 162 over for den pågældende . Foreligger der en sådan mistanke om strafbart forhold, og ønskes 
der yderligere oplysninger, overgives sagen til politiet, der herefter kan bringe retsplejelovens regler i 
anvendelse . Denne praksis vil blive opretholdt efter den nye lov .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
I § 160 indsættes som 2 . pkt .:
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»Endvidere kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange 
de oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale 
regnskabsstandarder, er aflagt i overensstemmelse med standarderne, jf. § 137.«

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i §§ 159, 160 og 163 er en konsekvens af forslagets § 1, nr. 46, om aflæggelse 
af årsrapport efter de internatio nale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, i henhold til IAS-forordningen og den 
nye bestemmelse i § 137 .

Den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, nr . 47), har til formål at sikre, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens hidtidige adgang til undersøgelse af årsrapporter også finder anvendelse på årsrap-
porter  aflagt efter de  internationale  regnskabsstandarder.  IAS-forordningen  indeholder  i  indledningen 
omtale af behovet for en særlig undersøgelsesindsats med hensyn til årsrapporterne for børsnoterede 
virksomheder . Hvordan disse undersøgelser skal udmøntes i praksis, vil blive koordineret mellem EU-lan-
dene . Det forudsættes, at Danmark, for at sikre tiltroen til kapitalmarkedet, vil følge de internationale afta-
ler om kontrol med børsnoterede virksomheder . Det vil således inden anvendelsen af de internationale 
regnskabsstandarder bliver obligatorisk for børsnoterede virksomheder den 1 . januar 2005, blive nær-
mere analyseret, i hvilket omfang der måtte være behov for at indføre lovhjemmel til at anvende yderligere 
undersøgelsesinstrumenter for at leve op til internationale standarder for undersøgelser . I denne forbin-
delse vil det endvidere blive vurderet, hvordan undersøgelserne skal finansieres.

Når bestemmelsen i § 159, stk . 1, allerede ændres nu, så skyldes det ønsket om at sikre adgangen til at 
foretage undersøgelser af årsrapporter aflagt efter de internationale regnskabsstandarder indtil de børs-
noterede virksomheder bliver omfattet af de fremtidige — internationalt koordinerede — undersøgelser .

Som en konsekvens af den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt ., foreslås det i § 160, 2 . pkt . (forslagets 
§ 1, nr . 48), at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får hjemmel til af virksomheden, dens ledelse eller dens revi-
sor at forlange de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen af, om årsrapporten 
er aflagt  i overensstemmelse med de  internationale regnskabsstandarder. Dette svarer til den eksiste-
rende hjemmel i forhold til mulige overtrædelser af årsregnskabsloven .

Efter den gældende bestemmelse i § 161 er der allerede hjemmel til at iværksætte passende reaktioner, 
hvis det konstateres, at en årsrapport, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, ikke 
overholder disse, på samme måde som der kan reageres ved manglende overholdelse af eksempelvis års-
regnskabsloven . Dette følger af, at udtrykket »lovgivning« også dækker IAS-forordningen .

Endelig har den foreslåede ændring i § 163, stk . 1 (forslagets § 1, nr . 49), til formål at sikre, at afgørelser 
vedrørende anvendelse af de internationale standarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
I § 160, 1 . og 2 . pkt ., ændres »dens ledelse eller dens revisor« til: »dens nuværende ledelse eller revisor 
eller dens tidligere ledelse eller revisor«, og i 1 . pkt . ændres »§ 159, stk . 1« til: »§ 159 b, stk . 1« .
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Lovbemærkninger
Det følger af den gældende § 160, at Erhvervsstyrelsen af en virksomhed, dens ledelse eller dens revisor 
kan forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtræ-
delse af den i § 159, stk . 1, nævnte lovgivning og virksomhedens vedtægter, eller om en overtrædelse er 
bragt til ophør . Endvidere kan Erhvervsstyrelsen af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange 
de oplysninger, der er nødvendige for at konstatere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale 
regnskabsstandarder, er aflagt i overensstemmelse med standarderne, jf. § 137.

Det foreslås præciseret i 1 .og 2 . pkt ., at Erhvervsstyrelsen ikke alene kan anmode virksomhedens nuvæ-
rende ledelse eller revisor om oplysninger, men også den tidligere ledelse eller revisor . Baggrunden for 
ændringsforslaget er, at den nuværende bestemmelse ikke klart angiver, hvilke personer styrelsen kan 
anmode om oplysninger .

Erhvervsstyrelsen kan allerede i dag anmode virksomhedens tidligere ledelse eller revisor om oplysninger, 
hvorfor ændringen ikke medfører materielle ændringer i forhold til den gældende retstilstand . Bestemmel-
sen kan f.eks. finde anvendelse i tilfælde, hvor revisor er fratrådt umiddelbart efter, at revisor har afgivet 
en modificeret konklusion.

Det foreslås, at henvisningen i 1 . pkt . til § 159, stk . 1, ændres til § 159 b, stk . 1 . Der er tale om en konse-
kvensændring som følge af den foreslåede ændrede kontrolhjemmel i § 159 b, jf . lovforslagets § 1, nr . 13 .
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Reaktioner på lovovertrædelser

Gældende bestemmelse
§ 161 . Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør af 
denne lov
1)  påtale en overtrædelse,
2)  påbyde, at en fejl rettes, og
3)  påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk . 1, nr . 2 eller 3 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 161 . Med henblik på at sikre, at den i § 159, stk . 1, nævnte lovgivning overholdes, kan Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen
1) yde vejledning,
2) påtale overtrædelser og
3) påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædelser skal bringes til ophør .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 63 c, stk . 2, om Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsens reaktioner på lovovertrædelser . Af hensyn til erhvervslivet og andre interesserede 
er det vigtigt at søge at få overtrædelser af lovgivningen bragt til ophør . Bestemmelsen giver således hjem-
mel til forskellige reaktioner, som kan bringes i anvendelse over for virksomhederne afhængig af den kon-
staterede lovovertrædelses art og grovhed . Ved bagatelagtige overtrædelser kan påtale undlades .

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens erfaringer viser, at de fleste overtrædelser af årsregnskabslovgivningen 
er af en sådan karakter, at det ikke vil være rimeligt at kræve omgående berigtigelse og offentliggørelse af 
en omgjort årsrapport . Vejledning, eventuelt kombineret med et krav fra styrelsen om at de omhandlede 
overtrædelser skal være berigtiget i årsrapporten for den efterfølgende regnskabsperiode, vil ofte være 
en hensigtsmæssig reaktion .

Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 161, nr . 3, indsættes efter »ophør«: »samt træffe afgørelser som nævnt i § 135, stk . 6, 3 . pkt ., og 
stk . 7« .

Lovbemærkninger
Årsregnskabslovens § 161 opregner Erhvervs- og Selskabsstyrelsens reaktioner på lovovertrædelser, som 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen konstaterer som led i gennemgangen af årsrapporter efter årsregnskabs-
lovens § 159 . Bestemmelsen giver hjemmel til forskellige reaktioner, som kan bringes i anvendelse over 
for virksomhederne afhængigt af den konstaterede lovovertrædelses art og grovhed . Ved bagatelagtige 
overtrædelser kan påtale undlades . De foreslåede bestemmelser i årsregnskabslovens § 135, stk . 6, 3 . 
pkt ., og stk . 7, giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en yderligere beføjelse . Det foreslås på den baggrund, 
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at årsregnskabslovens § 161, nr . 3, ændres således, at der i bestemmelsen også henvises til disse bestem-
melser .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
§ 161 affattes således:

»§ 161 . Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler udstedt i medfør 
af denne lov
1)  påtale en overtrædelse,
2)  påbyde, at en fejl rettes, og
3)  påbyde, at en overtrædelse bringes til ophør .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk . 1, nr . 2 eller 3 .«

Lovbemærkninger
Efter den gældende § 161 kan Erhvervsstyrelsen med henblik på at sikre, at den i § 159, stk . 1, nævnte 
lovgivning overholdes yde vejledning, påtale overtrædelser og påbyde, at fejl skal rettes, og at overtrædel-
ser skal bringes til ophør samt træffe afgørelser som nævnt i § 135, stk . 6, 3 . pkt ., og stk . 7 .

På baggrund af de foreslåede §§ 159-159 b, jf . lovforslagets § 1, nr . 10, 12 og 13, foreslås en nyaffattelse 
af § 161, der i det væsentligste viderefører indholdet af den gældende § 161, men hvor der samtidig fore-
tages en sproglig tilpasning og tydeliggørelse af bestemmelsen .

Efter det foreslåede stk . 1, kan Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en kontrol efter denne lov eller regler 
udstedt i medfør af denne lov 1) påtale en overtrædelse, 2) påbyde, at en fejl rettes og 3) påbyde, at en 
overtrædelse bringes til ophør .

Ved nyaffattelsen er ikke medtaget § 161, nr . 1, hvorefter Erhvervsstyrelsen kan yde vejledning, da dette 
anses som overflødigt, eftersom en myndighed efter almindelige forvaltningsretlige regler er forpligtet 
hertil . Herudover er ikke medtaget den sidste del af det gældende § 161, nr . 3, hvoraf det fremgår, at 
Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelser som nævnt i § 135, stk . 6, 3 . pkt ., og stk . 7, da det ikke er fundet 
unødvendigt at gentage hjemlerne, der fremgår af § 135 .

Efter det foreslåede stk . 1, nr . 1, kan Erhvervsstyrelsen over for en virksomhed påtale en overtrædelse af 
selskabs- og regnskabslovgivningen . En påtale vil være bagudrettet, idet det påtalte forhold er bragt til 
ophør og ikke længere vil kunne forekomme, men var en overtrædelse af lovgivningen på det tidspunkt, 
hvor forholdet var aktuelt .

Et påbud efter forslagets stk . 1, nr . 2, om, at fejl i regnskabet eller bogføringen skal rettes, kan f .eks . ved-
røre en fejlagtig årsrapport, der skal berigtiges . Afhængig af fejlens væsentlighed kan styrelsen enten 
påbyde virksomheden at berigtige forholdet straks, eller påbyde at det berigtiges i den førstkommende 
årsrapport . Styrelsen kan desuden i overensstemmelse med fortolkningen af de gældende regler afvise at 
offentliggøre en årsrapport m .v ., når styrelsen fastslår, at den skal berigtiges, idet dokumentet i dette til-
fælde ikke anses for indberettet . Hvilken reaktion, styrelsen vælger, afhænger af en almindelig forvalt-
ningsretlig vurdering, hvor der tages hensyn til proportionalitet, ligebehandling m .v .
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Et påbud efter det foreslåede stk . 1, nr . 3, hvorefter en virksomhed påbydes at ophøre med et bestemt for-
hold, kan f .eks . angå et ulovligt kapitalejerlån i henhold til selskabslovens § 210, stk . 1, eller at bogførin-
gen skal bringes i overensstemmelse med bogføringslovens §§ 6 og 7 . Påbuddet skal efterkommes straks .

De nævnte reaktionsmuligheder finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens kontrol af en virk-
somheds årsrapport efter de foreslåede bestemmelser i §§ 159-159 b, jf . lovforslagets § 1, nr . 10, 12 og 
13 .

Bestemmelsen er ikke udtømmende med hensyn til Erhvervsstyrelsens reaktionsmuligheder efter års-
regnskabsloven, men supplerer de reaktionsmuligheder, som styrelsen allerede er tillagt i loven . Styrelsen 
kan bl .a . pålægge revision i henhold til det gældende § 135, stk . 7 . Styrelsen kan herudover anmode skif-
teretten om at opløse en virksomhed, slette et interessentskab eller et kommanditselskab eller slette en 
filial af en udenlandsk virksomhed efter § 150, stk. 3. Desuden kan styrelsen efter den foreslåede bestem-
melse i § 162 a, jf . lovforslagets § 1, nr . 19, i visse tilfælde i forbindelse med en kontrol beslutte at iværk-
sætte tvangsopløsning, slette et interessentskab eller et kommanditselskab eller slette en filial. Endelig 
kan styrelsen pålægge tvangsbøder efter § 162 .

Det foreslås i stk . 2, at Erhvervsstyrelsen fastsætter en frist for efterlevelsen af et påbud efter stk . 1, nr . 2 
og 3 .

Erhvervsstyrelsens adgang til at fastsætte en frist for virksomheden til at efterkomme et påbud efter stk . 
1, nr. 2 og 3, fremgår ikke udtrykkeligt af den nuværende lovtekst. Bestemmelsen kodificerer Erhvervssty-
relsens administrative praksis, hvorefter styrelsen giver en frist, når en virksomhed påbydes at rette fejl 
eller bringe overtrædelser til ophør .

Erhvervsstyrelsen kan kræve dokumentation for, at et påbud er blevet efterlevet, jf . § 160 .

Erhvervsstyrelsens afgørelse efter det foreslåede § 161, stk . 1, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, 
jf . § 163, stk . 1 .
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Kapitel 21 a

Kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land

Gældende bestemmelse
§ 161 a . For virksomheder med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, påser Finanstilsynet overholdelsen af de i stk . 2 og 3 nævnte standarder 
og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter, medmindre virksomheden er under-
givet myndighedskontrol i et andet EU-/EØS-land . Ved behandling af sager, der vedrører virksomheder om-
fattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted, jf . § 213, stk . 1-5 og 8, i lov om kapi-
talmarkeder .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen påser, at årsrapporter og delårsrapporter aflagt af virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, over-
holder reglerne for finansiel information i de internationale regnskabsstandarder, jf . Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder samt regler i eller fastsat i 
medfør af denne lov .

Stk. 3. Kontrollen efter stk . 1 omfatter ligeledes årsrapporter og delårsrapporter udarbejdet af virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
i et EU-/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til virksomhedens 
eget brug, jf . § 3, stk . 2 .

Stk. 4. Kontrollen efter stk . 1-3 omfatter ikke overholdelse af indsendelsesfrister m .v . med henblik på 
offentliggørelse af Erhvervsstyrelsen .

Stk. 5. I forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der frem-
går af denne lovs §§ 160 og 161, § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, og § 162, stk . 2, jf . § 213, stk . 4, i lov om kapi-
talmarkeder . Endvidere udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i § 213, stk . 5, 
i lov om kapitalmarkeder .

Stk. 6. Overholder en virksomhed med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, ikke sine forpligtelser efter denne lov, kan
1) Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed påbud om at ændre forholdet, herunder påbud om 

at offentliggøre ændrede eller supplerende oplysninger,
2) Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge medlemmerne af virksomhedens ledelse daglige eller 

ugentlige tvangsbøder, hvis virksomheden undlader at opfylde et påbud efter nr . 1, eller
3) Finanstilsynet suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra optagelse til handel på et reguleret 

marked i Danmark .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter kapitel 21 indsættes i afsnit X:

»Kapitel 21 a

Kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU-/EØS-land
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§ 161 a . For virksomheder med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel på et regu-
leret marked i et EU-/EØS-land, påser Finanstilsynet overholdelsen af de i stk . 2 og 3 nævnte standarder 
og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter, medmindre virksomheden er under-
givet myndighedskontrol i et andet EU-/EØS-land . Ved behandling af sager, der vedrører virksomheder 
omfattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted, jf . § 213, stk . 1-5 og 8, i lov om kapi-
talmarkeder .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen påser, at årsrapporter og delårsrapporter aflagt af virksomheder omfattet af 
regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, over-
holder reglerne for finansiel information i de internationale regnskabsstandarder, jf . Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder samt regler i eller fastsat i 
medfør af denne lov .

Stk. 3 . Kontrollen efter stk . 1 omfatter ligeledes årsrapporter og delårsrapporter udarbejdet af virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked 
i et EU-/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til virksomhedens 
eget brug, jf . § 3, stk . 2 .

Stk. 4 . Kontrollen efter stk . 1-3 omfatter ikke overholdelse af indsendelsesfrister m .v . med henblik på 
offentliggørelse af Erhvervsstyrelsen .

Stk. 5 . I forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der frem-
går af denne lovs §§ 160 og 161, § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, og § 162, stk . 2, jf . § 213, stk . 4, i lov om kapi-
talmarkeder . Endvidere udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i § 213, stk . 5, 
i lov om kapitalmarkeder .

Stk. 6 . Overholder en virksomhed med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, ikke sine forpligtelser efter denne lov, kan
1)  Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed påbud om at ændre forholdet, herunder påbud 

om at offentliggøre ændrede eller supplerende oplysninger,
2)  Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge medlemmerne af virksomhedens ledelse daglige eller 

ugentlige tvangsbøder, hvis virksomheden undlader at opfylde et påbud efter nr . 1, eller
3)  Finanstilsynet suspendere eller slette de berørte værdipapirer fra optagelse til handel på et reguleret 

marked i Danmark .«

Lovbemærkninger
Efter kapitel 21 foreslås indsat et nyt kapitel 21 a . Det foreslås, at overskriften til kapitlet er »Kontrol med 
årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et regule-
ret marked i et EU-/EØS-land« . Det foreslåede kapitel 21 a omfatter bestemmelser om kontrol med årsrap-
porter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret mar-
ked i et EU-/EØS-land. Hertil foreslås flyttet den gældende bestemmelse i § 159 a, der bliver § 161 a, om 
kontrol med årsrapporter og delårsrapporter for virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel 
på et reguleret marked i et EU/EØS-land .

Baggrunden for, at den gældende § 159 a foreslås flyttet til et nyt kapitel 21 a, er, at § 159 a efter gen-
nemførelsen af lovforslagets § 1, nr . 9-15, hvortil der henvises, ikke længere vil være dækket af den fore-
slåede overskrift til kapitel 21 .

Den gældende § 159 a regulerer kontrollen med års- og delårsrapporter for virksomheder omfattet af års-
regnskabsloven, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land m .v .
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Ifølge stk. 1 påser Finanstilsynet overholdelsen af standarder og regler for finansiel information i årsrap-
porter og delårsrapporter for virksomheder med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land . Det fremgår desuden, at Erhvervsstyrelsens træder i 
Finanstilsynets sted ved behandling af sager, der vedrører virksomheder omfattet af denne lov .

Den gældende § 159 a har baggrund i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (transpa-
rensdirektivet) med efterfølgende ændringer . Det fremgår af artikel 24, stk . 4, litra h, at den kompetente 
myndighed (Finanstilsynet) skal have bemyndigelse til at undersøge, om de i direktivet nævnte oplysnin-
ger er udfærdiget i overensstemmelse med det relevante regelsæt for rapportering af oplysninger og 
træffe passende foranstaltninger, hvis overtrædelser afsløres .

Det fremgår af artikel 2 i direktivet, at en udsteder af gældsbeviser med et nominelt beløb på mindst 1 .000 
EUR kan vælge et andet hjemland end udstederens vedtægtsmæssige hjemland, hvis disse gældsbeviser 
er noteret på EU-regulerede markeder beliggende i andre medlemsstater end de, hvor udstederen har sit 
vedtægtsmæssige hjemland .

Den foreslåede nyaffattelse af § 161 a er med undtagelse af en enkelt indholdsmæssig ændring i forhold 
til den gældende § 159 a, stk . 1, identisk med den gældende § 159 a .

Efter det foreslåede stk . 1 gælder, at for virksomheder med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer 
optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, påser Finanstilsynet overholdelsen af de i stk . 
2 og 3 nævnte standarder og regler for finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter, medmin-
dre virksomheden er undergivet myndighedskontrol i et andet EU/EØS-land . Ved behandling af sager, der 
vedrører virksomheder omfattet af denne lov, træder Erhvervsstyrelsen i Finanstilsynets sted, jf . § 213, 
stk . 1-5 og 8, i lov om kapitalmarkeder .

Transparensdirektivets artikel 2 åbner som ovenfor anført mulighed for, at en udsteder af gældsbeviser, 
hvis pålydende er mindst 1 .000 EUR, kan vælge et andet hjemland, end hvor udsteder har sit vedtægts-
mæssige hjemsted .

Det foreslåede 1 . pkt . i § 161 a, stk . 1, medfører som noget nyt, at Finanstilsynet ikke kontrollerer oplys-
ninger i årsrapporter og halvårsrapporter, hvis udstederen har valgt et andet hjemland end Danmark, og 
dette land udfører kontrol med udstederens årsrapporter og halvårsrapporter . Udstedere, der har Dan-
mark som det vedtægtsmæssige hjemsted, og som udelukkende har aktier eller gældsbeviser noteret på 
et andet EU-reguleret marked, har i henhold til ordlyden af den gældende bestemmelse hidtil været omfat-
tet af kontrol i to lande .

De foreslåede § 161 a, stk . 2-5, er en videreførelse af gældende ret i de gældende § 159 a, stk . 2-5 . Det 
indebærer bl.a., at myndighederne fortsat kan påse, at årsrapporter og delårsrapporter aflagt af virksom-
heder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, overholder lovgiv-
ningen, og at de nuværende beføjelser ved manglende overholdelse fortsat kan anvendes .

Ifølge det foreslåede stk. 2 påser Erhvervsstyrelsen, at årsrapporter og delårsrapporter aflagt af virksom-
heder omfattet af regnskabsklasse D, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land, overholder reglerne for finansiel information i de internationale regnskabsstandarder, jf. 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr . 1606/2002/EU af 19 . juli 2002 om anvendelse af interna-
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tionale regnskabsstandarder samt regler i eller fastsat i medfør af denne lov . Erhvervsstyrelsen påser såle-
des regeloverholdelsen i den samlede årsrapport, herunder også overholdelsen af de internationale regn-
skabsstandarder . Kontrollen omfatter også information i ledelsesberetningen, blandt andet oplysninger 
om virksomhedens samfundsansvar og corporate governance . Styrelsen påser endvidere overholdelsen 
af regler vedrørende udarbejdelse af delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regn-
skabsklasse D, der udstedes i medfør af årsregnskabslovens § 134 a, stk . 1 . Reglerne er fastsat i bekendt-
gørelse nr . 559 af 1 . juni 2016 om udarbejdelse af del årsrapporter for virksomheder, der har værdipapi-
rer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven (del-
årsrapportbekendtgørelsen) .

Det foreslåede stk . 3 fastslår, at kontrollen efter stk . 1 ligeledes omfatter årsrapporter og delårsrapporter 
udarbejdet af virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som har værdipapirer optaget til handel på et 
reguleret marked i et EU-/EØS-land, når årsrapporten eller delårsrapporten ikke udelukkende anvendes til 
virksomhedens eget brug, jf . årsregnskabslovens § 3, stk . 2 . Hvis en virksomhed, som er omfattet af regn-
skabsklasse A, har aflagt en sådan årsrapport, påser Erhvervsstyrelsen, at årsrapporten i det mindste 
overholder reglerne for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, jf . de gældende bestemmelser i 
lovens § 3, stk . 2, jf . § 7, stk . 1, nr . 1 . Har virksomheden i stedet valgt at følge alle eller nogle af reglerne i 
en højere regnskabsklasse - regnskabsklasse B, C eller D - skal Erhvervsstyrelsen påse, at disse regler er 
overholdt, jf . § 7, stk . 6 . I denne forbindelse bemærkes, at årsrapporter, der frivilligt udarbejdes af børs-
noterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, ikke skal indsendes til offentliggørelse i Erhvervs-
styrelsen . Hvis en sådan årsrapport indsendes til Erhvervsstyrelsen, vil den ikke blive offentliggjort .

Efter det foreslåede stk . 4 omfatter kontrollen efter stk . 1-3 ikke overholdelse af indsendelsesfrister m .v . 
med henblik på offentliggørelse af Erhvervsstyrelsen .

Det fremgår af forslagets stk . 5, at i forbindelse med kontrollen efter stk . 2 og 3 udøver Erhvervsstyrelsen 
de beføjelser, der fremgår af lovens §§ 160-161, § 162, stk . 1, nr . 2 og 3, og § 162, stk . 2, jf . § 213, stk . 4, 
i lov om kapitalmarkeder . Endvidere udøver Erhvervsstyrelsen de beføjelser, der er tillagt Finanstilsynet i 
§ 213, stk . 5, i lov om kapitalmarkeder .

Det følger af det foreslåede stk . 6, nr . 1-3, at overholder en virksomhed med hjemsted i Danmark, som har 
værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, ikke sine forpligtelser efter denne 
lov, kan Erhvervsstyrelsen give den pågældende virksomhed påbud om at ændre forholdet, herunder 
påbud om at offentliggøre ændrede eller supplerende oplysninger . Det følger ligeledes, at Erhvervsstyrel-
sen som tvangsmiddel kan pålægge medlemmerne af virksomhedens ledelse daglige eller ugentlige 
tvangsbøder, hvis virksomheden undlader at opfylde et påbud efter nr . 1 . Endelig kan Finanstilsynet sus-
pendere eller slette de berørte værdipapirer fra optagelse til handel på et reguleret marked i Danmark .

I den gældende bestemmelse, § 159 a, stk . 6, er der ikke en opdeling i nr . 1-3, idet konsekvensen ved mang-
lende efterlevelse af pligterne efter loven fremgår af 1 .- 3 . pkt . i § 159 a, stk . 6 . Ved i det foreslåede stk . 6 
at indsætte en opdeling i nr . 1-3 tydeliggøres de retlige konsekvenser ved en manglende efterlevelse af 
loven . Eksempelvis at Erhvervsstyrelsen kan påbyde virksomheden at offentliggøre ændrede oplysninger . 
De ændrede oplysninger kan have karakter af en meddelelse til markedet, og ved gennemgribende ændrin-
ger kan der være tale om en helt ny årsrapport, som skal udarbejdes og godkendes efter de sædvanlige 
procedurer .
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Ved affattelsen af det foreslåede stk . 6 er der ikke tilsigtet nogen realitetsændring i forhold til det gæl-
dende § 213, stk . 5, i lov om kapitalmarkeder .

Afgørelser truffet i medfør af den foreslåede § 161 a kan indbringes for Erhvervsankenævnet, jf . den fore-
slåede ændring af § 163, stk . 4, i lovforslagets § 1, nr . 21 .
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Afsnit XI 
Tvangsbøder . Tvangsopløsning og sletning . Klageadgang . Straf . Ikrafttræden

Kapitel 22 
Tvangsbøder

Gældende bestemmelse
§ 162 . Medlemmerne af virksomhedens ledelse kan af Erhvervsstyrelsen som tvangsmiddel pålægges 
daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at
1) indsende dokumenter rettidigt og i behørig stand i overensstemmelse med §§ 138-148 eller bestem-

melser fastsat i medfør af denne lov,
2) efterkomme en anmodning om oplysning i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr . 2 og 3 .

Stk. 2. Virksomhedens revisor kan ligeledes pålægges tvangsbøder, hvis han eller hun undlader at give 
oplysning i henhold til § 160 .

Stk. 3. Tvangsbøder tilfalder statskassen .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 162 . Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ kan af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at
1) indsende dokumenter rettidigt og i behørig stand i overensstemmelse med §§ 138-148 eller bestem-

melser fastsat i medfør af denne lov,
2) efterkomme en anmodning om oplysning i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr . 3 .

Stk. 2 . Virksomhedens revisor kan ligeledes pålægges tvangsbøder, hvis han eller hun undlader at give 
oplysning i henhold til § 160 .

Stk. 3 . Tvangsbøderne, der tilfalder statskassen, kan inddrives af Finansstyrelsen ved udpantning .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64, stk . 3, hvorefter 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan pålægge tvangsbøder med det formål at gennemtvinge en handling, 
der skal lovliggøre et af bestemmelsen omhandlet forhold eller bringe en ulovlig handling til ophør . Tvangs-
bøder vil navnlig blive anvendt, hvor andre reaktionsmidler ikke har vist sig effektive samt i visse tilfælde 
til at gennemtvinge indsendelse af årsrapport (se bemærkningerne til § 150, stk . 3) .

Ændret ved lov nr . 430 af 6 . juni 2005
I § 162, stk . 3 ændres »skatteministeriet« til: »restanceinddrivelsesmyndigheden« .

Lovbemærkninger
Der er tale om en konsekvensændring, som følge af forslaget om, at inddrivelsesopgaven som led i kom-
munalreformen samles i Skatteministeriet, jf . forslaget til lov om opkrævning og inddrivelse af visse for-
dringer, hvorefter inddrivelsen skal varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden .
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Ændret ved lov nr . 431 af 6 . juni 2005
I § 162, stk . 3, indsættes efter »udpantning«: »og ved indeholdelse i løn m .v . efter reglerne for inddrivelse 
af personlige skatter i kildeskatteloven« .

I § 162 indsættes som stk . 4:

»Stk. 4 . Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter stk . 1 og 2 efter reglerne i opkræv-
ningsloven .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive krav efter § 151, stk . 3, og § 162, stk . 1 
og 2, efter reglerne i opkrævningsloven .

Ændret ved lov nr . 1336 af 19 . december 2008
I § 162, stk . 3, affattes således: »Stk . 3 . Tvangsbøder tilfalder statskassen .«

§ 162, stk . 4, ophæves .

Lovbemærkninger
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse for afgifter og tvangs-
bøder . Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås 
bestemmelserne ophævet .

Ændret ved lov nr . 516 af 12 . juni 2009
I § 162, stk . 1, ændres »bestyrelse, direktion eller lignende ansvarligt organ« til: »ledelse« .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at årsregnskabslovens § 162, stk . 1, ændres således, at bestemmelserne ikke nævner speci-
fikke ledelsesorganer, men anvender udtrykket »virksomhedens ledelse«, som er fællesbetegnelsen for de 
ansvarlige ledelsesorganer i virksomheden .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
I § 162, stk . 1, nr . 3, ændres »nr . 3« til: »nr . 2 og 3« .

Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 162, stk . 1, nr . 1-3, kan medlemmerne af virksomhedens ledelse af Erhvervsstyrel-
sen som tvangsmiddel pålægges daglige eller ugentlige bøder, hvis de undlader at opfylde en række plig-
ter . Af § 162, stk . 1, nr . 3, fremgår, at der kan pålægges tvangsbøder, hvis medlemmerne af ledelsen und-
lader at efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr . 3 .
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Det foreslås, at § 162, stk . 1, nr . 3, ændres således, at tvangsbøder kan anvendes, når virksomhedens 
ledelse undlader at efterkomme et påbud givet af styrelsen i henhold til § 161, nr . 2 og 3 .

Den foreslåede bestemmelse henviser som noget nyt til de foreslåede § 161, stk . 1, nr . 2 og nr . 3 . Der til-
sigtes ingen ændringer i bestemmelsens materielle indhold . Ændringen er en konsekvens af forslagets 
§ 1, nr . 16 . Her foreslås, at der sker en opdeling af styrelsens adgang i § 161, stk . 1, nr . 3, til at påbyde, at 
fejl skal rettes, og til at påbyde at overtrædelser bringes til ophør . Forslaget medfører et nyt nr . 2, hvoref-
ter styrelsen kan påbyde at fejl skal rettes og et nyt nr . 3, hvorefter styrelsen kan påbyde, at overtrædel-
ser bringes til ophør .
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Kapitel 22 a 
Tvangsopløsning og sletning

Gældende bestemmelse
§ 162 a . Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en virksomhed i overensstemmelse med 
den lovgivning, som er gældende for virksomheden, hvis den undlader at
1)  indsende en erklæring i henhold til § 159 d,
2)  indsende oplysninger i henhold til § 160 eller
3) efterkomme et påbud givet i henhold til § 161, stk . 1, nr . 2 eller 3 .

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan slette en filial af en udenlandsk virksomhed fra styrelsens register, hvis 
filialen undlader at indsende en erklæring eller oplysninger eller at efterkomme et påbud efter stk . 1, nr . 
1-3 . Vedrører forholdet et interessentskab eller kommanditselskab, kan styrelsen slette registreringen af 
interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register .

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken virksomheden eller filialen af den 
udenlandske virksomhed skal opfylde et krav efter § 159 d, § 160 eller § 161, nr . 2 og 3 . Opfyldes kravet 
ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe afgørelse efter stk . 1 eller 2 .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
Efter kapitel 22 indsættes:

»Kapitel 22 a

Tvangsopløsning og sletning

§ 162 a . Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en virksomhed i overensstemmelse med 
den lovgivning, som er gældende for virksomheden, hvis den undlader at
1)  indsende en erklæring i henhold til § 159 d,
2)  indsende oplysninger i henhold til § 160 eller
3)  efterkomme et påbud givet i henhold til § 161, stk . 1, nr . 2 eller 3 .

Stk. 2 . Erhvervsstyrelsen kan slette en filial af en udenlandsk virksomhed fra styrelsens register, hvis 
filialen undlader at indsende en erklæring eller oplysninger eller at efterkomme et påbud efter stk . 1, nr . 
1-3 . Vedrører forholdet et interessentskab eller kommanditselskab, kan styrelsen slette registreringen af 
interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register .

Stk. 3 . Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken virksomheden eller filialen af den 
udenlandske virksomhed skal opfylde et krav efter § 159 d, § 160 eller § 161, nr . 2 og 3 . Opfyldes kravet 
ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe afgørelse efter stk . 1 eller 2 .«

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der efter kapitel 22 indsættes et nyt kapitel 22 a . Det foreslås, at overskriften til kapitlet er 
»Tvangsopløsning og sletning« .

Det foreslåede kapitel 22 a omhandler Erhvervsstyrelsens adgang til at oversende en virksomhed til 
tvangs opløsning ved skifteretten eller slette virksomheden eller filialen af den udenlandske virksomhed, 
hvis den ikke efterkommer krav i forbindelse med styrelsens kontrol .



852 | Årsregnskabsloven med bemærkninger til lovforslag og ændringsforslag

Ved manglende indberetning af årsrapport m.v. modtager virksomheden eller filialen et påkravsbrev, hvori 
anføres yderligere frister til indberetning af dokumentet . Af § 150, stk . 3, fremgår, at der i påkravsbrevet 
anføres en frist på 4 uger fra brevets datering . Herefter kan styrelsen, hvis årsrapport eller undtagelses-
erklæring ikke er modtaget inden udløbet af denne frist, beslutte at anmode skifteretten om at opløse virk-
somheden i overensstemmelse med den for virksomheden gældende lovgivning herom . Vedrører påkravs-
brevet en filial af en udenlandsk virksomhed, kan styrelsen, hvis årsrapport ikke er modtaget inden udlø-
bet af den i 1. pkt. omhandlede frist, beslutte at slette filialen af registeret i overensstemmelse med den 
for filialen gældende lovgivning herom. Hvis årsrapport eller undtagelseserklæring for et interessentskab 
eller kommanditselskab, jf . § 3, stk . 1, nr . 2, ikke er modtaget inden udløbet af den frist, som er anført i 
1 . pkt ., kan Erhvervsstyrelsen beslutte at slette registreringen af interessentskabet eller kommanditsel-
skabet i styrelsens register over aktive selskaber efter reglerne herom i lov om visse erhvervsdrivende 
virksomheder .

Adgangen til at iværksætte de nævnte tiltag ved manglende indberetning af en behørig årsrapport eller 
undtagelseserklæring fremgår ligeledes i den særlige lovgivning for virksomheden . For så vidt angår 
tvangsopløsning, er dette reguleret i selskabslovens § 225, stk . 1, nr . 1, § 21, stk . 1, nr . 8, i lov nr . 659 af 
1 . juli 2019 om visse erhvervsdrivende virksomheder, og § 115, stk . 1, nr . 2, i lov nr . 712 af 25 . juni 2014 
om erhvervsdrivende fonde. Styrelsens adgang til at slette en filial, et interessentskab eller et kommandit-
selskab fremgår af henholdsvis selskabslovens § 350, stk . 1, nr . 3, og § 12, stk . 1, nr . 5, i lov om erhvervs-
drivende virksomheder .

Det foreslås, at der indføres en ny bestemmelse i § 162 a, hvoraf det fremgår, hvornår Erhvervsstyrelsen 
i forbindelse med styrelsens kontrol kan iværksætte tvangsopløsning eller sletning . Bestemmelsen vil 
bidrage til lovens overskuelighed, idet bestemmelserne om tvangsopløsning og sletning i forbindelse med 
styrelsens kontrol fremover er samlet i denne bestemmelse .

Det foreslås i stk . 1, nr . 1-3, at Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse en virksomhed i 
overensstemmelse med den lovgivning, som gælder for virksomheden, hvis den undlader at indsende en 
erklæring i henhold til § 159 d, indsende oplysninger i henhold til § 160, eller efterkomme et påbud givet 
i henhold til § 161, nr . 2 og 3 .

Anmodningen til skifteretten om at opløse virksomheden skal være i overensstemmelse med den for virk-
somheden gældende lovgivning herom . Tvangsopløsningsanmodningen skal derfor udover betingelserne 
i den foreslåede § 162 a overholde betingelserne i den særlige lovgivning for virksomheden . Det indebæ-
rer eksempelvis, at tvangsopløsning af en erhvervsdrivende fond skal godkendes af Erhvervsstyrelsen 
som fondsmyndighed i overensstemmelse med erhvervsfondslovens § 89, stk . 1 .

Erhvervsstyrelsen kan efter den foreslåede § 159 d, jf . lovforslagets § 1, nr . 13, stille krav om, at en virk-
somhed inden for en fastsat frist indhenter en erklæring fra en godkendt revisor, advokat eller anden sag-
kyndig om rigtigheden af oplysninger eller redegørelser afgivet eller indberettet af virksomheden til sty-
relsen efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov .

Det foreslås derfor i stk . 1, nr . 1, at styrelsen kan oversende en virksomhed til skifteretten, hvis virksom-
heden undlader at efterkomme en anmodning om oplysninger i henhold til den foreslåede § 159 d . Det 
foreslåede nr . 1 er en ny bestemmelse, der medfører, at krav efter § 159 d efterkommes . Det er nødven-
digt, at der er en retsfølge ved manglende overholdelse af bestemmelsen, da undladelse af at indsende 
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erklæringen betyder, at styrelsen ikke har tilstrækkeligt grundlag til at træffe afgørelse i den konkrete kon-
trolsag . Bestemmelsen svarer til den tilsvarende bestemmelse i det foreslåede § 225, stk . 1, nr . 8, i sel-
skabsloven, jf . lovforslagets § 2, nr . 14, og det foreslåede § 21, stk . 1, nr . 8, i erhvervsvirksomhedsloven, 
jf . lovforslagets § 3, nr . 18 .

Efter § 160 kan Erhvervsstyrelsen af virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange de oplysnin-
ger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtrædelse af lovgivningen, virk-
somhedens vedtægter, eller om en overtrædelse er bragt til ophør . Endvidere kan Erhvervsstyrelsen af 
virksomheden, dens ledelse eller dens revisor forlange de oplysninger, der er nødvendige for at konsta-
tere, om årsrapporter, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, er aflagt i overensstem-
melse med standarderne .

Det foreslåede stk . 1, nr . 2, er en ny bestemmelse, der giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at oversende 
en virksomhed til tvangsopløsning, hvis styrelsens anmodning om oplysninger i henhold til § 160 ikke imø-
dekommes inden for den angivne frist . Bestemmelsen foreslås indført, idet styrelsen i dag oplever, at virk-
somhederne ikke svarer på styrelsens anmodninger om oplysninger samtidig med, at styrelsen ikke i alle 
sager har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne træffe afgørelse på det foreliggende grundlag . Pro-
blemet opstår bl .a . i sager om ulovlig økonomisk anvendelse af virksomhedens midler, hvor styrelsens kon-
trol sikrer væsentlige samfunds- og kreditorinteresser, herunder i sager om kapitalejerlån . Bestemmelsen 
svarer til den tilsvarende bestemmelse i det foreslåede § 225, stk . 1, nr . 7, i selskabsloven, jf . lovforslagets 
§ 2, nr . 14, og det foreslåede § 21, stk . 1, nr . 7, i erhvervsvirksomhedsloven, jf . lovforslagets § 3, nr . 18 .

Erhvervsstyrelsen kan i henhold til den nugældende § 161, nr. 3, påbyde en virksomhed eller en filial at 
rette fejl eller bringe overtrædelser til ophør, herunder påbyde at berigtige årsrapporten m .v . eller bringe 
en overtrædelse af bogføringsloven til ophør . Hvis fejlen eller manglen ikke rettes, er der grundlag for at 
oversende en virksomhed til tvangsopløsning, slette et interessentskab eller kommanditselskab eller slette 
en filial, jf. § 150, stk. 3.

Det foreslås i stk . 1, nr . 3, at styrelsen kan oversende en virksomhed til tvangsopløsning, hvis den ikke 
efterkommer et påbud givet af styrelsen i henhold til den foreslåede § 161, stk . 1, nr . 2 og 3, jf . lovforsla-
gets § 1, nr . 15 . Bestemmelsen i nr . 3 medfører ingen materielle ændringer i forhold til den gældende 
retstilstand . Bestemmelsen foreslås indsat for at sikre lovens overskuelighed, da det som ovenfor anført 
er hensigten, at alle hjemler til tvangsopløsning eller sletning i forbindelse med styrelsens kontrol fremover 
fremgår af § 162 a .

Tvangsopløsning vil som følge af den foreslåede § 162 a finde anvendelse i flere tilfælde end i dag. Virk-
somheder, som bevidst overtræder regnskabsreglerne, har - ved at undlade at udlevere de oplysninger, 
som er nødvendige for, at Erhvervsstyrelsen kan konstatere, om regnskabet indeholder en fejl - i mange 
tilfælde kunnet undgå, at styrelsen har haft mulighed for at afdække fejl . Den foreslåede bestemmelse kan 
f.eks. finde anvendelse i sager, hvor investeringsejendomme er målt til en beregnet dagsværdi, og hvor 
styrelsen finder indikationer på, at beregningen af dagsværdien kan være behæftet med væsentlige fejl. 
Hvis en virksomhed i et sådant tilfælde ikke indsender dokumentation for beregningen af dagsværdien af 
ejendommene, vil virksomheden kunne blive oversendt til skifteretten med henblik på tvangsopløsning .

Da tvangsopløsning er indgribende, skal styrelsen foretage en proportionalitetsvurdering efter de almin-
delige forvaltningsretlige regler, herunder en vurdering af nødvendighed og forholdsmæssighed .
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Der vil efter den nuværende administrative praksis almindeligvis blive fastsat en frist på 4 uger, førend sty-
relsen oversender virksomheden til skifteretten . Fristen kan konkret være kortere eller længere .

I overensstemmelse med den nuværende administrative praksis kan tidspunktet for oversendelse til skif-
teretten desuden udsættes, hvis virksomheden anmoder herom forud for oversendelsen . Udsættelsens 
længde beror på en konkret vurdering . Udsættelse kan bl .a . være relevant i sager om manglende berigti-
gelse af årsrapporten eller for sen indberetning af årsrapporten . Der vil ligeledes kunne foretages en kort-
varig udsættelse i forbindelse med de øvrige foreslåede bestemmelser i det foreslåede stk . 1 . Det er ikke 
hensigten, at der skal være en strengere administration af reglerne end efter de gældende bestemmelser 
i årsregnskabsloven og den øvrige lovgivning om tvangsopløsning .

Hvis en virksomhed oversendes til tvangsopløsning, er der mulighed for genoptagelse af virksomheden 
under en række nærmere angivne betingelser svarende til dem, der gælder i dag, jf . bl .a . selskabslovens 
§ 232 .

Det eksisterende § 150, stk . 3, vil som følge af forslaget alene være en reaktion på overskridelse af indbe-
retningsfristen for årsrapporter eller undtagelseserklæringer i lovens §§ 138 og 143 .

Forslaget vil indebære, at anvendelse af tvangsopløsning vil være hovedreglen ved manglende efterlevelse 
af krav efter den foreslåede § 159 d, § 160 eller den foreslåede § 161, stk . 2 og 3, mens tvangsbøder alene 
vil blive anvendt i særlige tilfælde. De kan f.eks. finde anvendelse, hvis styrelsens anmodning om oplysnin-
ger efter § 160 er rettet mod en virksomheds revisor .

Det foreslås i stk. 2, at Erhvervsstyrelsen kan slette en filial af en udenlandsk virksomhed fra styrelsens 
register, hvis filialen undlader at indsende en erklæring, oplysninger eller at efterkomme et påbud efter 
stk . 1, nr . 1-3 . Vedrører forholdet et interessentskab eller kommanditselskab, kan Erhvervsstyrelsen slette 
registreringen af interessentskabet eller kommanditselskabet i styrelsens register .

Bemærkningerne til det foreslåede stk . 1 gælder tilsvarende for det foreslåede stk . 2 . Det betyder bl .a ., at 
der skal foretages en proportionalitetsvurdering efter de almindelige forvaltningsretlige regler, at tids-
punktet for sletning konkret kan udsættes, og at anvendelse af sletning vil være hovedreglen ved mang-
lende efterlevelse af Erhvervsstyrelsens krav, mens tvangsbøder alene vil blive anvendt i særlige tilfælde .

Der er ikke bestemmelser om genoptagelse for filialer i selskabsloven. Der er ligeledes ikke bestemmelser 
herom for interessentskaber og kommanditselskaber i erhvervsvirksomhedsloven .

Efter § 150, stk. 3, kan Erhvervsstyrelsen give en frist inden for hvilken virksomheden eller filialen af den 
udenlandske virksomhed skal efterkomme styrelsens krav .

Det foreslås derfor i stk . 3, at Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist, inden for hvilken virksomheden 
eller filialen af den udenlandske virksomhed skal opfylde et krav efter § 159 d, § 160 eller § 161, nr. 2 og 3. 
Opfyldes kravet ikke senest ved udløbet af den af styrelsen fastsatte frist, kan styrelsen træffe afgørelse 
efter stk . 1 eller 2 .

Der kan som nævnt ovenfor efter omstændighederne foretages en udsættelse af tidspunktet for afgørelse 
af tvangsopløsning eller sletning i overensstemmelse med den nuværende administrative praksis . Det gæl-
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der bl .a . ved de lovfastsatte indberetningsfrister for årsrapporten m .v . Ifølge § 150, stk . 3, fastsættes fri-
sten til 4 uger i sager, der angår tvangsopløsning eller sletning på grund af overskridelse af indberetnings-
fristen for årsrapporter m .v . i lovens § 138 eller 143 . Erhvervsstyrelsen kan herudover i henhold til den 
administrative praksis beslutte, at tidspunktet for oversendelse til skifteretten eller sletning udskydes kort-
varigt, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder . Udskydelse af tidspunktet for oversendelse til 
skifteretten eller sletning kan komme på tale ved forhold, som er uden for virksomhedens eller filialens 
kontrol, og som denne ikke har mulighed for at indrette sig efter, f .eks . hvis bogholderiet er nedbrændt, 
eller hvis en enekapitalejer er afgået ved døden umiddelbart forud for indberetningsfristen . Styrelsen kan 
i henhold til de almindelige forvaltningsretlige regler afkræve de nødvendige oplysninger til at vurdere, om 
der er grundlag for udskydelse, herunder f .eks . eventuelle lægejournaler eller dødsattester .

Afgørelse om tvangsopløsning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf . den foreslåede 
ændring af § 163, stk . 2, i lovforslagets § 1, nr . 20 .
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Kapitel 23 
Klageadgang

Gældende bestemmelse
§ 163 . Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til loven, bekendtgørelser udstedt i medfør af lo-
ven, regnskabsstandarder i henhold til §§ 136 og 137 samt Rådets forordning om anvendelse af interna-
tionale regnskabsstandarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er 
meddelt den pågældende jf . dog stk . 2 og 3 .

Stk. 2. Afgørelser truffet efter § 150, stk . 3, og § 162 a, stk . 1 og 2 samt afslag på anmodning om for-
længelse af frister kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed .

Stk. 3. Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som er udstedt i medfør af 
§ 153 a, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed . 

Stk. 4. Afgørelser truffet i medfør af § 161 a, stk . 5 og 6, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, se-
nest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf . § 88, stk . 1, i lov om værdipapirhandel m .v .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 163 . Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven eller forskrifter udstedt  i 
medfør af loven kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den 
pågældende .

Stk. 2 . Afgørelser truffet efter § 150, stk . 3, og §§ 159 og 160 samt afslag på anmodning om forlæn-
gelse af frister kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed .

Lovbemærkninger
Bestemmelsen viderefører bestemmelsen i den gældende årsregnskabslovs § 64 b, hvorefter Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens afgørelser som altovervejende hovedregel kan indbringes for Erhvervsankenævnet . 
De foreslåede undtagelser fra denne klageadgang, som er ganske få, er begrundet i, at de omhandlede for-
hold ikke er egnet til behandling ved et klageorgan .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Der er tale om en konsekvensændring i en henvisningsbestemmelse som følge af lovforslagets § 150, 
stk . 3 . Dermed videreføres den nuværende retstilstand, hvorefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens iværk-
sættelse af tvangsopløsning i tilfælde af manglende indsendelse af årsregnskab m .v . ikke kan indbringes 
for højere administrativ myndighed .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 163, stk . 1, affattes således:

»Afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til loven, bekendtgørelser udstedt i medfør 
af loven, regnskabsstandarder i henhold til §§ 136 og 137 samt Rådets forordning om anvendelse af inter-
nationale regnskabsstandarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen 
er meddelt den pågældende .«
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Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer i §§ 159, 160 og 163 er en konsekvens af forslagets § 1, nr. 46, om aflæggelse 
af årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder, IAS/IFRS, i henhold til IAS-forordningen og den 
nye bestemmelse i § 137 .

Den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt . (forslagets § 1, nr . 47), har til formål at sikre, at Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens hidtidige adgang til undersøgelse af årsrapporter også finder anvendelse på årsrap-
porter  aflagt efter de  internationale  regnskabsstandarder.  IAS-forordningen  indeholder  i  indledningen 
omtale af behovet for en særlig undersøgelsesindsats med hensyn til årsrapporterne for børsnoterede 
virksomheder . Hvordan disse undersøgelser skal udmøntes i praksis, vil blive koordineret mellem EU-lan-
dene . Det forudsættes, at Danmark, for at sikre tiltroen til kapitalmarkedet, vil følge de internationale afta-
ler om kontrol med børsnoterede virksomheder . Det vil således inden anvendelsen af de internationale 
regnskabsstandarder bliver obligatorisk for børsnoterede virksomheder den 1 . januar 2005, blive nær-
mere analyseret, i hvilket omfang der måtte være behov for at indføre lovhjemmel til at anvende yderligere 
undersøgelsesinstrumenter for at leve op til internationale standarder for undersøgelser . I denne forbin-
delse vil det endvidere blive vurderet, hvordan undersøgelserne skal finansieres.

Når bestemmelsen i § 159, stk . 1, allerede ændres nu, så skyldes det ønsket om at sikre adgangen til at 
foretage undersøgelser af årsrapporter aflagt efter de internationale regnskabsstandarder indtil de børs-
noterede virksomheder bliver omfattet af de fremtidige — internationalt koordinerede — undersøgelser .

Som en konsekvens af den nye bestemmelse i § 159, stk . 1, 2 . pkt ., foreslås det i § 160, 2 . pkt . (forslagets 
§ 1, nr . 48), at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen får hjemmel til af virksomheden, dens ledelse eller dens revi-
sor at forlange de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre undersøgelsen af, om årsrapporten 
er aflagt  i overensstemmelse med de  internationale regnskabsstandarder. Dette svarer til den eksiste-
rende hjemmel i forhold til mulige overtrædelser af årsregnskabsloven .

Efter den gældende bestemmelse i § 161 er der allerede hjemmel til at iværksætte passende reaktioner, 
hvis det konstateres, at en årsrapport, som er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder, ikke 
overholder disse, på samme måde som der kan reageres ved manglende overholdelse af eksempelvis års-
regnskabsloven . Dette følger af, at udtrykket »lovgivning« også dækker IAS-forordningen .

Endelig har den foreslåede ændring i § 163, stk . 1 (forslagets § 1, nr . 49), til formål at sikre, at afgørelser 
vedrørende anvendelse af de internationale standarder kan indbringes for Erhvervsankenævnet .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
I § 163 indsættes som stk . 3:

»Stk. 3 . Afgørelser truffet af Fondsrådet efter denne lov kan med undtagelse af afgørelser efter

§ 160 indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, 
jf . § 88, stk . 1, i lov om værdipapirhandel m .v .«
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Lovbemærkninger
Afgørelser truffet af Fondsrådet som led i rådets kontrol efter § 83, stk . 2, og § 83 b, stk . 2-4 kan indbrin-
ges for Erhvervsankenævnet i henhold til § 88, stk . 1, i lov om værdipapirhandel m .v . jf . lovforslagets § 1, 
nr . 35 .

Af den foreslåede nye bestemmelse i årsregnskabslovens § 163, stk . 3, fremgår det, at afgørelser truffet 
af Fondsrådet efter årsregnskabsloven kan indbringes for Erhvervsankenævnet . Det gælder dog ikke 
Fondsrådets afgørelse om indhentning af oplysninger efter § 160 . Efter den foreslåede nye bestemmelse 
i § 159 a, stk . 5 (forslagets § 4, nr . 8), kan Fondsrådet kræve oplysninger efter årsregnskabslovens § 160 .

Ændret ved lov nr . 1231 af 18 . december 2012
I § 163, stk . 1, indsættes efter »pågældende«: », jf . dog stk . 2 og 3« . I § 163, stk . 2, udgår »dog« .

I § 163 indsættes efter stk . 2 som nyt stykke:

»Stk. 3 . Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som er udstedt i medfør af 
§ 153 a, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed .« Stk . 3 bliver herefter stk . 4 .

Lovbemærkninger
Efter den foreslåede § 163, stk . 3, kan afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til forskrifter, som 
er udstedt i medfør årsregnskabslovens § 153 a, ikke indbringes for anden administrativ myndighed . De 
øvrige ændringer i § 163 er redaktionelle ændringer som følge af det foreslåede nye stk . 3 .

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
§ 163, stk . 3, affattes således:

»Stk. 3 . Afgørelser truffet i medfør af § 159 a kan med undtagelse af afgørelser efter § 160, jf . § 159 a, 
stk . 5, indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, 
jf . § 88, stk . 1, i lov om værdipapirhandel m .v .«

Lovbemærkninger
Bestemmelsen vedrører muligheden for at indbringe Fondsrådets afgørelser for Erhvervsankenævnet og 
foreslås nyaffattet som følge af forslaget om sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fonds-
rådet . Finanstilsynet skal fremover varetage opgaverne vedrørende regnskabskontrol, der tidligere blev 
varetaget af Fondsrådet som selvstændig myndighed . Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted i 
sager vedrørende virksomheder omfattet af årsregnskabsloven . Dette fremgår af lovens § 159 a, stk . 1 .

Ifølge den nyaffattede § 163, stk . 3, vil afgørelser truffet af kontrolmyndigheden jf . § 159 a, stk . 1, kunne 
indbringes for Erhvervsankenævnet så samme måde som Fondsrådets afgørelser . Og ligesom i de nugæl-
dende regler er der en undtagelse fra denne klagemulighed, i forhold til afgørelser vedrørende indhentelse 
af oplysninger i medfør af § 160, jf . § 159 a, stk . 5 . Der er således udover ændringen af den kompetente 
myndighed ikke tilsigtet en materiel ændring af bestemmelsen .
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Ændret ved lov nr  . 665 af 8  . juni 2017
I § 163, stk . 4, ændres: »jf . § 88, stk . 1, i lov om værdipapirhandel m .v .« til: »jf . § 232, stk . 3, jf . stk . 1, i 
lov om kapitalmarkeder .«

Lovbemærkninger
Ifølge den gældende § 163, stk . 4, i årsregnskabsloven kan afgørelser truffet i medfør af årsregnskabslo-
vens § 159 a, jf . § 88, stk . 1, i den gældende lov om værdipapirhandel m .v ., med undtagelse af afgørelser 
efter § 160, jf . § 159 a, stk . 5, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt den pågældende .

Det foreslås, at henvisningen til lov om værdipapirhandel m .v . ændres, så der i stedet for henvises til § 232, 
stk . 3, jf . stk . 1, i lov om kapitalmarkeder, som med mindre sproglige tilpasninger viderefører § 88, stk . 1 
og 2, i lov om værdipapirhandelsloven .

Ændret ved lov nr  . 642 af 19  . maj 2020
I § 163, stk . 2, ændres »§§ 159 og 160« til: »§ 162 a, stk . 1 og 2,«, og »højere administrativ myndighed« 
ændres til: »anden administrativ myndighed« .

Lovbemærkninger
Det følger af årsregnskabslovens § 163, stk . 2, at afgørelser truffet efter § 150, stk . 3, og §§ 159 og 160 
samt afslag på anmodning om forlængelse af frister ikke kan indbringes for højere administrativ myndig-
hed .

Efter § 150, stk . 3, kan Erhvervsstyrelsen, hvis årsrapport eller undtagelseserklæring ikke er modtaget, 
oversende en virksomhed til tvangsopløsning, slette et interessentskab eller kommanditselskab eller slette 
en filial. Af § 159 fremgår Erhvervsstyrelsens adgang til at iværksætte en kontrolsag. § 160 giver styrel-
sens hjemmel til at indhente oplysninger fra en virksomhed omfattet af loven, virksomhedens ledelse m.fl.

Det foreslås, at henvisningen i § 163, stk . 2, til § 159 og § 160 ændres til en henvisning til den foreslåede 
§ 162 a, stk . 1, og 2, jf . lovforslagets § 1, nr . 19 .

Ifølge det foreslåede § 162 a, stk . 1 og 2, kan Erhvervsstyrelsen oversende en virksomhed til tvangsopløs-
ning, slette et interessentskab eller kommanditselskab eller slette en filial af en udenlandsk virksomhed, 
hvis virksomheden eller filialen undlader at indsende en erklæring i henhold til den foreslåede § 159 d, ind-
sende oplysninger i henhold til § 160, eller efterkomme et påbud givet i henhold til de foreslåede § 161, 
nr . 2 og 3 .

Den foreslåede ændring medfører, at en afgørelse om tvangsopløsning eller sletning i medfør af § 162 a, 
stk . 1 og 2, ikke vil kunne påklages til anden administrativ myndighed . Dette er i overensstemmelse med 
øvrige bestemmelser om klageadgang ved tvangsopløsning og sletning i årsregnskabsloven, selskabslo-
ven, erhvervsvirksomhedsloven og erhvervsfondsloven .
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Det er afgørelsen om tvangsopløsning eller sletning, som ikke kan påklages til anden administrativ myndig-
hed . Den afgørelse, som har igangsat processen om tvangsopløsning, kan derimod påklages . Styrelsen 
kan eksempelvis træffe afgørelse om, at en årsrapport skal berigtiges efter den foreslåede § 161, stk . 1, 
nr . 2, hvor retsfølgen ved manglende efterlevelse af påbuddet er tvangsopløsning, jf . den foreslåede § 162 
a, stk . 1, nr . 3 . I en sådan sag kan afgørelsen om berigtigelse af årsrapporten påklages til anden admini-
strativ myndighed, hvorimod afgørelsen om tvangsopløsning ikke kan påklages .

Baggrunden for, at det foreslås at ophæve henvisningen til §§ 159 og 160, er, at begge bestemmelser ved-
rører beslutninger, som træffes som led i sagsbehandlingen, og som ikke er materielle afgørelser, der fast-
slår, hvad der er eller skal være ret .

Det foreslås endvidere, at betegnelsen »højere administrativ myndighed« ændres til »anden administrativ 
myndighed« . Det har hidtil været hensigten, at Erhvervsankenævnet omfattes af betegnelsen højere admi-
nistrativ myndighed i § 162, stk . 2 . Bestemmelsen foreslås præciseret, da Erhvervsankenævnet ikke er en 
højere myndighed og derfor ikke bør betegnes som sådan .

Ændret ved lov nr  . 642 af 19  . maj 2020
I § 163, stk . 4, ændres »af § 159 a« til: »af § 161 a, stk . 5 og 6,«, og »med undtagelse af afgørelser efter 
§ 160, jf . § 159 a, stk . 5,« udgår .

Lovbemærkninger
Det følger af årsregnskabslovens § 163, stk . 4, at afgørelser truffet i medfør af § 159 a med undtagelse af 
afgørelser efter § 160, jf . § 159 a, stk . 5, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at 
afgørelsen er meddelt den pågældende, jf . § 232, stk . 3, jf . stk . 1, i lov om kapitalmarkeder .

§ 163, stk . 4, foreslås ændret, så henvisningen til »159 a« ændres til »161 a, stk . 5 og 6,« . Ændringen er 
en konsekvens af, at den gældende § 159 a foreslås flyttet til § 161 a, jf. lovforslagets § 1, nr. 16, og med-
fører ingen materielle ændringer .

Der henvises i det foreslåede stk . 4 alene til de foreslåede § 161 a, stk . 5 og 6, da afgørelse alene træffes 
i medfør af disse bestemmelser . De øvrige bestemmelser i § 161 a ved rører beslutninger, som træffes som 
led i sagens behandling, og som derfor ikke er materielle afgørelser, der fastslår, hvad der er eller skal være 
ret .

Det foreslås endvidere, at angivelsen i § 163, stk . 4, med hensyn til at afgørelser truffet efter § 160, jf . 
§ 159 a, stk . 5, ikke kan påklages, udgår . Baggrunden herfor er ligeledes, at § 160, hvorefter Erhvervssty-
relsen kan indhente oplysninger fra en virksomhed omfattet af loven, virksomhedens ledelse eller dens 
revisor, vedrører procesledende beslutninger, som ikke kan påklages .

Kapitel 24 
Straf

Gældende bestemmelse
§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16 og 18-134, § 137, stk . 2 og 3, og § 158 samt artikel 4 i Rådets for-
ordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder straffes med bøde, medmindre højere straf 
er forskyldt efter straffeloven . Det samme gælder, hvis en virksomhed, som har valgt at anvende interna-
tionale regnskabsstandarder i henhold til § 137, stk . 1, overtræder forskrifter i standarderne eller § 137, 
stk . 3 .

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes medlemmerne af virksomhe-
dens ansvarlige ledelsesorgan, jf . § 8, med bøde, hvis de har undladt at lade årsregnskabet og et eventu-
elt koncernregnskab revidere, uden at betingelserne herfor i § 135, stk . 1, 3 . pkt ., er opfyldt, eller hvis de 
har ladet årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab forsyne med en erklæring fra en person, som 
ikke opfylder betingelserne for afgivelse af erklæringer i § 135 a . Med samme straf straffes en person, som 
har afgivet en erklæring til en årsrapport uden at opfylde betingelserne herfor i § 135 a .

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 
5 . kapitel .

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af be-
stemmelser i forskrifterne .

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde for overtrædelse af forskrif-
ter i regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af § 136, stk . 1 .

Stk. 6. Den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyndigheden, jf . § 161 a, stk . 6, eller afgiver urig-
tige eller vildledende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt ef-
ter anden lovgivning

Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af lo-
ven er 5 år .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16, 18-134 og 158 straffes med bøde .

Stk. 2 . Der kan pålægges selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter bestemmelserne i straf-
felovens 5 . kapitel .

Stk. 3 . I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for forsætlig eller groft 
uagtsom overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde 
for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af bestemte regler i regnskabsstandarder, der er udstedt i 
medfør af § 136, stk . 1 eller 2 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af en række af lovens væsentligste 
bestemmelser . Det er utvivlsomt sjældent, at disse bestemmelser vil blive brugt umiddelbart . Imidlertid 
tjener de ofte til at understrege og konkretisere overtrædelser af bestemmelser i straffeloven, herunder 
§§ 296 og 302 .
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Kapitel 24 
Straf

Gældende bestemmelse
§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16 og 18-134, § 137, stk . 2 og 3, og § 158 samt artikel 4 i Rådets for-
ordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder straffes med bøde, medmindre højere straf 
er forskyldt efter straffeloven . Det samme gælder, hvis en virksomhed, som har valgt at anvende interna-
tionale regnskabsstandarder i henhold til § 137, stk . 1, overtræder forskrifter i standarderne eller § 137, 
stk . 3 .

Stk. 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes medlemmerne af virksomhe-
dens ansvarlige ledelsesorgan, jf . § 8, med bøde, hvis de har undladt at lade årsregnskabet og et eventu-
elt koncernregnskab revidere, uden at betingelserne herfor i § 135, stk . 1, 3 . pkt ., er opfyldt, eller hvis de 
har ladet årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab forsyne med en erklæring fra en person, som 
ikke opfylder betingelserne for afgivelse af erklæringer i § 135 a . Med samme straf straffes en person, som 
har afgivet en erklæring til en årsrapport uden at opfylde betingelserne herfor i § 135 a .

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 
5 . kapitel .

Stk. 4. I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af be-
stemmelser i forskrifterne .

Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde for overtrædelse af forskrif-
ter i regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af § 136, stk . 1 .

Stk. 6. Den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyndigheden, jf . § 161 a, stk . 6, eller afgiver urig-
tige eller vildledende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt ef-
ter anden lovgivning

Stk. 7. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af lo-
ven er 5 år .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16, 18-134 og 158 straffes med bøde .

Stk. 2 . Der kan pålægges selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter bestemmelserne i straf-
felovens 5 . kapitel .

Stk. 3 . I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for forsætlig eller groft 
uagtsom overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde 
for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af bestemte regler i regnskabsstandarder, der er udstedt i 
medfør af § 136, stk . 1 eller 2 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af en række af lovens væsentligste 
bestemmelser . Det er utvivlsomt sjældent, at disse bestemmelser vil blive brugt umiddelbart . Imidlertid 
tjener de ofte til at understrege og konkretisere overtrædelser af bestemmelser i straffeloven, herunder 
§§ 296 og 302 .
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Forslagets stk . 3 fastsætter tilsvarende straf for overtrædelse af bestemmelser i de i lovforslaget hjemlede 
bekendtgørelser, som måtte være egnede til sanktion ved straf på linie med lovforslagets bestemmelser .

Endvidere bestemmer forslagets stk . 4, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i ganske særlige tilfælde kan 
belægge enkelte bestemmelser i en standard efter § 136 med straf . Dette skal ses i lyset af, at standar-
derne, der udstedes af en privatretlig organisation, principielt ikke sanktioneres med straf . Regnskabsbru-
gerne forudsættes at reagere på overtrædelser med misbilligelse og eventuelt ved at sætte en risikopræ-
mie (lavere børskurser) . Væsentlige standardovertrædelser kan desuden understrege og konkretisere 
overtrædelse af straffeloven. Det findes under henvisning til ovenstående ikke, at standardernes princi-
pielle straffrihed bevirker en forringelse af regnskabsbrugernes retsstilling i forhold til gældende lov .

Ændret ved lov nr . 99 af 18 . februar 2004
§ 164 affattes således:

»§ 164 . Overtrædelse af §§ 4-6, 8-16, 18-134, § 137, stk . 1 og 3, og § 158 samt artikel 4 i Rådets for-
ordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder straffes med bøde, medmindre højere straf 
er forskyldt efter straffeloven . Det samme gælder, hvis en virksomhed, som har valgt at anvende interna-
tionale regnskabsstandarder i henhold til § 137, stk . 2, overtræder forskrifter i standarderne eller § 137, 
stk . 3 .

Stk. 2 . Der kan pålægges selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter bestemmelserne i straf-
felovens 5 . kapitel .

Stk. 3 . I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af 
bestemmelser i forskrifterne .

Stk. 4 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan ved bekendtgørelse fastsætte straf af bøde for overtrædel-
se af forskrifter i regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af § 136, stk . 1 .«

Lovbemærkninger
Den foreslåede nye affattelse af § 164 viderefører de gældende bestemmelser med visse ændringer, som 
har til formål at sikre, at overtrædelse af de nye bestemmelser i §§ 136 og 137 samt de deri omhandlede 
standarder og IAS-forordningen (forslagets § 1, nr . 45 og 46), kan straffes .

Børsnoterede virksomheders manglende overholdelse af pligten til at anvende de internationale regn-
skabsstandarder, IAS/IFRS, i koncernregnskabet samt overtrædelse af forskrifter i disse standarder er en 
overtrædelse af IAS-forordningens artikel 4, som kan straffes med bøde efter den foreslåede bestemmelse 
i årsregnskabslovens § 164, stk . 1, 1 . pkt . Endvidere kan børsnoterede virksomheders manglende over-
holdelse af pligten til at anvende IAS/IFRS i årsregnskabet, herunder pligten til at anvende samtlige stan-
darder samt overtrædelse af forskrifter i disse standarder, jf . de nye bestemmelser i § 137, stk . 1 og 3, lige-
ledes straffes efter den foreslåede bestemmelse i § 164, stk . 1, 1 . pkt .

Andre virksomheder, som frivilligt anvender IAS/IFRS i årsrapporten, jf . § 137, stk . 2, kan ligeledes straf-
fes med bøde efter § 164, stk . 1, 2 . pkt ., hvis de overtræder forskrifter i standarderne, eller hvis de over-
træder kravet om, at samtlige standarder i så fald skal anvendes både i årsregnskabet og koncernregnska-
bet, jf . § 137, stk . 3 .
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Den gældende bestemmelse i § 164, stk . 2, videreføres uændret . Efter bestemmelsen kan der pålægges 
selskaber m .v . (juridiske personer) strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens 5 . kapitel .

Desuden videreføres den gældende bestemmelse i § 164, stk . 3, med visse ændringer . Efter bestemmel-
sen kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bekendtgørelser, der udstedes efter loven .

Bestemmelsen i § 164, stk . 3, er ændret således, at det også er muligt at fastsætte straf for simpel uagt-
somhed, ligesom det er tilfældet efter § 164, stk . 1 . Dette kan f .eks . være aktuelt ved overtrædelse af den 
bekendtgørelse, der skal udstedes efter den foreslåede nye bestemmelse i § 137, stk . 4 . Bekendtgørelsen 
skal  regulere,  hvilke  bestemmelser  i  årsregnskabsloven  som finder  anvendelse  for  virksomheder,  der 
aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. En overtrædelse af bekendtgørelsen 
bør derfor kunne straffes på samme måde som en overtrædelse af loven . I denne forbindelse bemærkes, 
at det dog vil være sjældent, at straffebestemmelserne i årsregnskabslovens § 164 og de bekendtgørelser, 
som udstedes med hjemmel heri, vil blive brugt umiddelbart . Bestemmelserne har navnlig til formål at 
understrege og konkretisere overtrædelser af bestemmelser i straffeloven, herunder §§ 296 og 302 .

Efter den gældende bestemmelse i § 164, stk . 4, kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekendtgørelse 
i særlige tilfælde fastsætte bødestraf for overtrædelse af regnskabsstandarder, der er udstedt i medfør af 
§ 136 . Af lovmotiverne til bestemmelsen fremgår det, at begrænsningen af strafadgangen til særlige til-
fælde skal ses i lyset af, at standarderne, der udstedes af en privatretlig organisation, principielt ikke sank-
tioneres med straf . Det foreslås, at bestemmelsen i § 164, stk . 4, videreføres med den ændring, at »i sær-
lige tilfælde« udgår, og at også simpel uagtsomhed kan straffes efter bekendtgørelsen, idet hensynet til 
regnskabsbrugerne tilsiger, at en overtrædelse af standarderne af præventive grunde bør sidestilles i 
strafmæssig henseende med en overtrædelse af de lovbestemmelser, som standarderne supplerer eller 
træder i stedet for . I det omfang, der bliver udstedt bindende standarder, kan der således straffes for over-
trædelse heraf, hvis dette er fastsat ved bekendtgørelse i henhold til § 164, stk . 4 . I det omfang, sådanne 
standarder blot er vejledende, kan overtrædelse heraf naturligvis ikke straffes .

Ændret ved lov nr . 491 af 9 . juni 2004
I § 164 indsættes som stk . 5:

»Stk . 5 . Den, der ikke efterlever et pålæg fra Fondsrådet eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger 
til Fondsrådet, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning .«

Lovbemærkninger
Med den foreslåede bestemmelse i § 164, stk . 5, vil den, der ikke efterlever et pålæg fra Fondsrådet eller 
afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Fondsrådet, jf . den foreslåede nye bestemmelse i § 159 a 
(forslagets § 4, nr . 8), kunne pålægges bødestraf, hvis et pålæg ikke efterkommes .

Med den foreslåede ændring sikres det, at Fondsrådets sanktionsmuligheder er ens for samtlige de virk-
somheder, der er underlagt rådets kontrol efter den foreslåede § 83, stk . 2, i lov om værdipapirhandel m .v . 
Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets § 2, nr . 13 .
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Ændret ved lov nr . 245 af 27 . marts 2006
I § 164 indsættes efter stk . 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven, straffes medlemmerne af virksomhe-
dens ansvarlige ledelsesorgan, jf . § 8, med bøde, hvis de har undladt at lade årsrapporten revidere, uden 
at betingelserne herfor i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., er opfyldt, eller hvis de har ladet årsrapporten forsyne med 
en erklæring fra en person, som ikke opfylder betingelserne for afgivelse af erklæringer i § 135 a . Med 
samme straf straffes en person, som har afgivet en erklæring til en årsrapport uden at opfylde betingel-
serne herfor i § 135 a .«

Stk . 2-5 bliver herefter stk . 3-6 .

Lovbemærkninger
Nogle af de lovovertrædelser, som kan tænkes begået i forbindelse med de nye bestemmelser i årsregn-
skabslovens § 135, stk . 1, 2 . pkt ., og 135 a (forslagets § 1, nr . 48), vil kunne være omfattet af bestemmel-
ser i straffeloven . Dette er nærmere omtalt i afsnit 2 .1 .2 i de almindelige bemærkninger .

Af præventive grunde foreslås det, at der — hvor sådanne overtrædelser ikke er strafbare efter straffelo-
ven — i en ny bestemmelse i årsregnskabslovens § 164, stk . 2 , indføres hjemmel til at pålægge bødestraf 
for overtrædelse af de nævnte bestemmelser i årsregnskabsloven .

Den foreslåede bestemmelse i § 164, stk . 2, 1 . pkt ., vedrører straf til medlemmerne af virksomhedens 
ansvarlige ledelsesorgan for overtrædelse af de omhandlede bestemmelser . Af den gældende bestem-
melse i årsregnskabslovens § 8 fremgår det, hvilken personkreds der anses som det ansvarlige ledelses-
organ, der er ansvarlig for, at årsrapporten aflægges i overensstemmelse med kravene i lovgivningen m.v. 
Hvert enkelt medlem af det ansvarlige ledelsesorgan har et selvstændigt ansvar herfor .

Efter den foreslåede nye bestemmelse i § 164, stk . 2, 1 . pkt ., kan medlemmerne af virksomhedens ansvar-
lige ledelsesorgan således straffes med bøde, hvis de har undladt at lade årsrapporten revidere, uden at 
betingelserne herfor i den nye bestemmelse i § 135, stk . 1, 2 . pkt ., er opfyldt .

Endvidere kan medlemmerne af virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan straffes med bøde efter den 
foreslåede nye bestemmelse i § 164, stk . 2, 1 . pkt ., hvis de har ladet årsrapporten forsyne med en erklæ-
ring fra en person, der ikke er en statsautoriseret eller registreret revisor som foreskrevet i den nye 
bestemmelse i § 135 a . Oplysning om, hvorvidt en person er en statsautoriseret eller registreret revisor, 
kan fås på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside, www.cvr.dk, hvor der findes et offentligt tilgæn-
geligt register over beskikkede statsautoriserede og registrerede revisorer .

Den foreslåede nye bestemmelse i § 164, stk . 2, 2 . pkt . , indeholder hjemmel til at pålægge bødestraf til 
en person, som uden at være statsautoriseret eller registreret revisor har afgivet en erklæring til en års-
rapport . Har den pågældende uberettiget benyttet betegnelsen »statsautoriseret revisor« eller »registre-
ret revisor«, vil dette være strafbart efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, jf . denne lovs 
§ 27, stk . 1, jf . § 8 .

http://www.cvr.dk/
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Har en statsautoriseret eller registreret revisor afgivet en urigtig erklæring til en årsrapport, vil dette lige-
ledes være strafbart efter § 27, stk . 4, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer .

Ændret ved lov nr . 516 af 17 . juni 2008
I § 164, stk . 1, 1 . pkt ., ændres »§ 137, stk . 1 og 3,« til: »§ 137, stk . 2 og 3,« .

I § 164, stk . 1, 2 . pkt ., ændres »§ 137, stk . 2,« til: »§ 137, stk . 1,« . I § 164, stk . 6, ændres »pålæg« til: 
»påbud« .

Lovbemærkninger
De foreslåede ændringer til § 164, stk . 1, er en konsekvens af de foreslåede ændringer til § 137 .

Ændret ved lov nr . 1232 af 18 . december 2012
I § 164, stk . 2, ændres »§ 135, stk . 1, 2 . pkt .« til: »§ 135, stk . 1, 3 . pkt .«

Lovbemærkninger
Der er alene tale om en korrektion af lovhenvisning

Ændret ved lov nr . 1287 af 19 . december 2012
§ 164, stk . 6, affattes således:

»Stk. 6 . Den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyndigheden jf . § 159 a, stk . 1, eller afgiver urig-
tige eller vildledende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt højere straf ikke er forskyldt efter 
anden lovgivning .«

Lovbemærkninger
Bestemmelsen foreskriver bødestraf til den der ikke efterlever et påbud fra Fondsrådet, eller som afgiver 
urigtige eller vildledende oplysninger . Bestemmelsen foreslås nyaffattet som følge af forslaget om sam-
menlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet . Finanstilsynet skal fremover varetage 
opgaverne vedrørende regnskabskontrol, der tidligere blev varetaget af Fondsrådet som selvstændig myn-
dighed . Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted i sager vedrørende virksomheder omfattet af års-
regnskabsloven . Dette fremgår af lovens § 159 a, stk . 1 .

I den nyaffattede § 164, stk . 4, ændres henvisningen fra Fondsrådet til kontrolmyndigheden jf . § 159 a, 
stk . 1, og der er således udover ændringen af den kompetente myndighed ikke tilsigtet en materiel ændring 
af bestemmelsen .

Ændret ved lov nr . 634 af 12 . juni 2013
I § 164 indsættes som stk . 7:
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»Stk. 7 . Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udstedt i medfør af 
loven er 5 år .«

Lovbemærkninger
Efter straffelovens § 93, stk . 1, nr . 1, er forældelsesfristen 2 år, når der ikke er hjemlet højere straf end 
fængsel i 1 år for overtrædelsen .

Overtrædelser af årsregnskabsloven forældes derfor generelt efter 2 år .

Det foreslås at forlænge forældelsesfristen for overtrædelser af årsregnskabsloven eller regler udstedt i 
medfør af loven til 5 år .

Ændret ved lov nr . 642 af 19 . maj 2020
I § 164, stk . 6, ændres »§ 159 a, stk . 1« til: »§ 161 a, stk . 6« .

Lovbemærkninger
Det fremgår af det gældende § 164, stk . 6, at den, der ikke efterlever et påbud fra kontrolmyndigheden jf . 
§ 159 a, stk . 1, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til denne, straffes med bøde, for så vidt 
højere straf ikke er forskyldt efter anden lovgivning .

Det foreslås, at henvisningen i § 164, stk . 6, ændres fra § 159 a, stk . 1 til § 161 a, stk . 6 .

Ændringen er en konsekvens af, at § 159 a flyttes til § 161 a, jf. lovforslagets § 1, nr. 16. Det foreslåede 
indebærer ikke en ændring af det hidtil gældende, idet henvisningen til § 159 a, stk . 1 ændres til henvis-
ning til den foreslåede kontrolbestemmelse i § 161 a, jf . stk . 6, jf . lovforslagets § 1, nr . 16 . Der henvises til 
stk . 6, der omhandler Erhvervsstyrelsens mulighed for at give en virksomhed et påbud, hvis en virksom-
hed med hjemsted i Danmark, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-
land ikke overholder sine forpligtelser efter denne lov .

Kapitel 25 
Ikrafttræden og overgang

Gældende bestemmelse
§ 165 . Denne lov træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . ja-
nuar 2002 eller senere, jf . dog stk . 3-6 .

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, jf . dog stk . 3 og 6 .

Stk. 3-5. (Udeladt) .
Stk. 6. Uanset stk . 2 forbliver kravet om, at der skal være to revisorer i statslige og børsnoterede ak-

tieselskaber, jf . § 61 c, stk . 1, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 31 . december 2004 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 165 . Denne lov træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . 
januar 2002 eller senere, jf . dog stk . 3-6 .

Stk. 2 . Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, jf . dog stk . 3 og 6 .

Stk. 3 . For regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002, finder de i lov om visse selskabers aflæg-
gelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 1996, gældende regler dog fortsat anven-
delse, men med de ændringer, der følger af denne lovs § 169 . Indsendelsesfristen i denne lovs § 138, stk . 1, 
finder dog anvendelse, hvis en regnskabsperiode, der begynder før den 1 . januar 2002, slutter efter den 
31 . december 2002 .

Stk. 4 . For regnskabsår, der både påbegyndes og afsluttes i år 2002, skal årsrapport eller undtagel-
seserklæring være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning (for statslige 
og børsnoterede selskaber 5 måneder) . Overskrides fristen i 1 . pkt ., finder bestemmelserne om pålæggel-
se af afgift i §§ 150-152 tilsvarende anvendelse . For erhvervsdrivende fonde samt for virksomheder, der 
indsender undtagelseserklæring, har bestemmelserne i §§ 150-152 dog først virkning for regnskabsår, 
som slutter den 1 . januar 2003 eller senere .

Stk. 5 . Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 37 .
Stk. 6 . Uanset stk . 2 forbliver kravet om, at der skal være to revisorer i statslige og børsnoterede aktie-

selskaber, jf . § 61 c, stk . 1, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse 
nr . 526 af 17 . juni 1996, i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 31 . december 2004 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder på 
denne dato eller senere. Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

For regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002, foreslås det i stk . 3, at virksomhederne fortsat skal 
anvende de hidtil gældende regler i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr . 526 af 17 . juni 1996, med de ændringer, der følger af forslagets § 169 (se denne bestemmelse) . 
Virksomheder, hvis regnskabsår f .eks . løber fra den 1 .10 .2001-30 .9 .2002, skal således anvende den 
nuværende årsregnskabslovs bestemmelser på regnskabsaflæggelsen (medmindre de frivilligt vælger at 
anvende den nye årsregnskabslovs bestemmelser, se lovforslagets § 168) . Indsendelsesfristen i § 138, 
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Kapitel 25 
Ikrafttræden og overgang

Gældende bestemmelse
§ 165 . Denne lov træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . ja-
nuar 2002 eller senere, jf . dog stk . 3-6 .

Stk. 2. Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, jf . dog stk . 3 og 6 .

Stk. 3-5. (Udeladt) .
Stk. 6. Uanset stk . 2 forbliver kravet om, at der skal være to revisorer i statslige og børsnoterede ak-

tieselskaber, jf . § 61 c, stk . 1, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 31 . december 2004 .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 165 . Denne lov træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder den 1 . 
januar 2002 eller senere, jf . dog stk . 3-6 .

Stk. 2 . Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996, jf . dog stk . 3 og 6 .

Stk. 3 . For regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002, finder de i lov om visse selskabers aflæg-
gelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 1996, gældende regler dog fortsat anven-
delse, men med de ændringer, der følger af denne lovs § 169 . Indsendelsesfristen i denne lovs § 138, stk . 1, 
finder dog anvendelse, hvis en regnskabsperiode, der begynder før den 1 . januar 2002, slutter efter den 
31 . december 2002 .

Stk. 4 . For regnskabsår, der både påbegyndes og afsluttes i år 2002, skal årsrapport eller undtagel-
seserklæring være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning (for statslige 
og børsnoterede selskaber 5 måneder) . Overskrides fristen i 1 . pkt ., finder bestemmelserne om pålæggel-
se af afgift i §§ 150-152 tilsvarende anvendelse . For erhvervsdrivende fonde samt for virksomheder, der 
indsender undtagelseserklæring, har bestemmelserne i §§ 150-152 dog først virkning for regnskabsår, 
som slutter den 1 . januar 2003 eller senere .

Stk. 5 . Erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 37 .
Stk. 6 . Uanset stk . 2 forbliver kravet om, at der skal være to revisorer i statslige og børsnoterede aktie-

selskaber, jf . § 61 c, stk . 1, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse 
nr . 526 af 17 . juni 1996, i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 31 . december 2004 .

Lovbemærkninger
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1 . januar 2002 med virkning for regnskabsår, der begynder på 
denne dato eller senere. Samtidig ophæves lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.

For regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002, foreslås det i stk . 3, at virksomhederne fortsat skal 
anvende de hidtil gældende regler i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr . 526 af 17 . juni 1996, med de ændringer, der følger af forslagets § 169 (se denne bestemmelse) . 
Virksomheder, hvis regnskabsår f .eks . løber fra den 1 .10 .2001-30 .9 .2002, skal således anvende den 
nuværende årsregnskabslovs bestemmelser på regnskabsaflæggelsen (medmindre de frivilligt vælger at 
anvende den nye årsregnskabslovs bestemmelser, se lovforslagets § 168) . Indsendelsesfristen i § 138, 
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stk . 1, skal dog anvendes, hvis en regnskabsperiode, der begynder før den 1 . januar 2002, slutter efter 
den 31 . december 2002 . Dette kan navnlig være aktuelt for nystiftede selskaber, hvis første regnskabspe-
riode kan vare i op til 18 måneder .

For regnskabsår, der både påbegyndes og afsluttes i år 2002, skal årsrapport eller undtagelseserklæring 
m .v ., der indsendes i stedet herfor, være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets 
afslutning (for statslige og børsnoterede selskaber 5 måneder), jf . forslagets stk . 4 . Dette indebærer, at 
den skærpede indsendelsesfrist i § 138, stk . 1, 2 . pkt ., på henholdsvis 5 og 4 måneder først får virkning 
for regnskabsår, der afsluttes i år 2003 . Derved sikres det, at virksomhederne får en lang overgangsperi-
ode til at indrette sig på den nye indsendelsesfrist . Overskrides indsendelsesfristen, pålægger Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen virksomhedens øverste ansvarlige ledelse afgift efter bestemmelserne i §§ 150-52 .

Erhvervsdrivende fonde samt virksomheder, der indsender undtagelseserklæring i stedet for årsrapport, 
er p.t. ikke omfattet af de gældende afgiftsbestemmelser i § 62, stk. 6, i lov om visse selskabers aflæggelse 
af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 1996 . I forslagets stk . 4, 3 .pkt ., foreslås det 
derfor, at afgiftsbestemmelserne i §§ 150-52 først får virkning for disse virksomheder for regnskabsår, 
der afsluttes i år 2003 . Derved sikres det, at virksomhederne får en lang overgangsperiode til at indrette 
sig på de skærpede regler .

Stk . 5 bemyndiger Erhvervsministeren til at fastsætte tidspunktet for ikrafttræden af § 37 . Disse bestem-
melser forudsætter en ændring af 4 . direktiv, som forventes at blive vedtaget i første halvdel af 2001 .

I stk . 6 foreslås det, at kravet i den gældende årsregnskabslovs § 61 c, stk . 1, om to revisorer i statslige og 
børsnoterede aktieselskaber, forbliver i kraft for regnskabsår, der senest påbegyndes den 31 . december 
2004 . Derved får selskabernes aktionærer, kreditorer, offentlige myndigheder og revisorer mulighed for 
at indstille sig på de nye regler .
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Gældende bestemmelse
§ 166 .

Stk. 1-4. (Udeladt) .
Stk. 5. Erhvervsstyrelsen kan fravige overgangsbestemmelserne i denne lov og fastsætte yderligere 

overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette administrative byrder i forbindelse 
med overgangen til anvendelse af reglerne efter denne lov .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 166 . Ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag, som er nødvendige som følge af vedtagelsen 
af denne lov, skal ske efter reglerne i § 51, jf . dog stk . 2-4 .

Stk. 2 . Ændring af metoderne for indregning af immaterielle aktiver i form af goodwill, internt opar-
bejdede rettigheder og udviklingsprojekter, jf . §§ 33, 83 og 122, kan ske således, at alene forhold, der ind-
træffer fra og med regnskabsåret, indregnes efter de nye regler .

Stk. 3 . Ændring af metoderne for indregning af omkostninger, der kun indirekte kan henføres til et 
fremstillet anlægs- eller omsætningsaktiv, jf . § 82, kan ske således, at indirekte omkostninger alene ind-
regnes i kostprisen for aktiver, der fremstilles fra og med regnskabsåret .

Stk. 4 . For perioder, der ligger før det regnskabsår, der begynder 1 . januar 2002 eller senere, kan virk-
somheden undlade at tilpasse sammenligningstal for de poster i årsregnskabet, som påvirkes af ændrin-
ger i indregningsmetoder og målegrundlag i medfør af stk . 1 . Manglende tilpasning skal oplyses efter § 55, 
stk . 2 .

Stk. 5 . Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fravige overgangsbestemmelserne i denne lov og fastsæt-
te yderligere overgangsbestemmelser, i det omfang det er nødvendigt for at lette administrative byrder i 
forbindelse med overgangen til anvendelse af reglerne efter denne lov .

Lovbemærkninger
Denne bestemmelse præciserer, hvorledes ændringer af regnskabspraksis i forbindelse med overgangen 
til den nye lov skal foregå . Det følger af forslagets stk . 1, at ændringer i indregningsmetoder og målegrund-
lag, som er nødvendige som følge af vedtagelsen af denne lov, som hovedregel skal ske efter reglerne i 
§ 51 .

Stk . 2-4 indeholder en række lempelser i forhold til hovedreglen i forslagets stk . 1 . Lempelserne kan alene 
benyttes ved overgang til den nye lov . Lempelserne kan ikke anvendes ved senere skift mellem regn-
skabsklasserne, da dette er reguleret af § 78 .

Lovbemærkninger til ændringsforslag
Der indføjes en hjemmel til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på at fravige overgangsbestem-
melserne i loven og at kunne fastsætte særlige overgangsbestemmelser for at lette overgangen til lovfor-
slagets nye regler .

Det er vigtigt, at lovforslagets regler, der i et vist omgang er nye for virksomhederne, kan gennemføres 
med så lidt administrativt besvær som muligt . Navnlig skal det sikres, at virksomhederne ikke unødigt skal 
genindregne aktiver og forpligtelser langt tilbage i tid . For at sikre dette vil det være nødvendigt i et vist 
omfang at tillade virksomhederne at anvende saldo pr . lovens ikrafttræden den 1 . januar 2002 eller — ved 
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skæve regnskabsår — senere som udgangspunkt for den videre regnskabsbehandling . Hvor den forenklede 
behandling i særlig grad er egnet til skadeligt at påvirke regnskabsbrugernes muligheder for at få relevante 
oplysninger, kan styrelsen desuden foreskrive noteoplysninger, der kan tilgodese regnskabsbrugernes 
rimelige behov .

Gældende bestemmelse
§ 167 . Første gang virksomheden ændrer den anvendte monetære enhed, jf . § 16, kan dette gøres uden 
at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2 . Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . 
pkt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 167 . Første gang virksomheden ændrer den anvendte monetære enhed, jf . § 16, kan dette gøres uden 
at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2 . Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . 
pkt ., jf . § 13, stk . 3 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 167 viderefører den i princippet uendeligt løbende overgangsregel, som blev indført ved lov 
nr . 1098 af 23 . december 1998 (Euroloven) . Bestemmelsen indebærer, at virksomheden den første gang, 
den ændrer den valuta, hvori der aflægges årsregnskab, ikke behøver at iagttage kriterierne i § 13, stk. 2.

Virksomhedens ledelse skal selv være opmærksom på kun at benytte overgangsreglen én gang . Revisor 
skal påse dette ved sin revision .

Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., jf . §13, stk . 3 . Ændringen og ind-
virkningen heraf på årsregnskabet skal omtales i noterne .

Ændret ved lovforslag L 99 vedtaget den 20 . december 2018
I § 167, 2 . pkt ., udgår », jf . § 13, stk . 3 .«

Lovbemærkninger
Ifølge § 167, 1 . pkt ., kan en virksomhed, første gang den ændrer den anvendte monetære enhed, gøre 
dette uden at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2, hvorefter den anvendte monetære enhed som udgangs-
punkt ikke må ændres fra år til år . Virksomheden skal dog fortsat iagttage det almindelige krav i § 16 om 
valg af monetær enhed, og hvorefter virksomheden skal vælge danske kroner eller euro som monetær 
enhed . Hvis den vælger en anden valuta end danske kroner eller euro, er det en forudsætning, at den 
valgte valuta er den for virksomheden henholdsvis koncernen relevante valuta . Med relevant valuta for-
stås normalt den valuta, som virksomhedens transaktioner typisk foretages i .

§ 167, 2 . pkt ., angiver, at virksomheden ved ændring af monetær enhed dog fortsat skal opfylde oplys-
ningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., jf . § 13, stk . 3 .

I forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2015, jf . lov nr . 738 af 1 . juni 2015, blev § 13, stk . 3, 
ophævet som følge af en tilpasning af bestemmelsen til regnskabsdirektivets krav . Kravet om, at der skal 
gives visse oplysninger ved ændring af regnskabspraksis, blev da flyttet fra § 13, stk. 3, til § 13, stk. 2. Det 
gældende § 13, stk . 2, henviser til oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., hvorfor henvisningen til § 13, 
stk. 3, (retteligt 13, stk. 2) anses for overflødig. Det foreslås derfor, at henvisningen i § 167, 2. pkt., til § 13, 
stk . 3, udgår .
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Gældende bestemmelse
§ 167 . Første gang virksomheden ændrer den anvendte monetære enhed, jf . § 16, kan dette gøres uden 
at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2 . Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . 
pkt .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 167 . Første gang virksomheden ændrer den anvendte monetære enhed, jf . § 16, kan dette gøres uden 
at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2 . Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . 
pkt ., jf . § 13, stk . 3 .

Lovbemærkninger
Forslagets § 167 viderefører den i princippet uendeligt løbende overgangsregel, som blev indført ved lov 
nr . 1098 af 23 . december 1998 (Euroloven) . Bestemmelsen indebærer, at virksomheden den første gang, 
den ændrer den valuta, hvori der aflægges årsregnskab, ikke behøver at iagttage kriterierne i § 13, stk. 2.

Virksomhedens ledelse skal selv være opmærksom på kun at benytte overgangsreglen én gang . Revisor 
skal påse dette ved sin revision .

Virksomheden skal dog opfylde oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., jf . §13, stk . 3 . Ændringen og ind-
virkningen heraf på årsregnskabet skal omtales i noterne .

Ændret ved lovforslag L 99 vedtaget den 20 . december 2018
I § 167, 2 . pkt ., udgår », jf . § 13, stk . 3 .«

Lovbemærkninger
Ifølge § 167, 1 . pkt ., kan en virksomhed, første gang den ændrer den anvendte monetære enhed, gøre 
dette uden at iagttage betingelserne i § 13, stk . 2, hvorefter den anvendte monetære enhed som udgangs-
punkt ikke må ændres fra år til år . Virksomheden skal dog fortsat iagttage det almindelige krav i § 16 om 
valg af monetær enhed, og hvorefter virksomheden skal vælge danske kroner eller euro som monetær 
enhed . Hvis den vælger en anden valuta end danske kroner eller euro, er det en forudsætning, at den 
valgte valuta er den for virksomheden henholdsvis koncernen relevante valuta . Med relevant valuta for-
stås normalt den valuta, som virksomhedens transaktioner typisk foretages i .

§ 167, 2 . pkt ., angiver, at virksomheden ved ændring af monetær enhed dog fortsat skal opfylde oplys-
ningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., jf . § 13, stk . 3 .

I forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2015, jf . lov nr . 738 af 1 . juni 2015, blev § 13, stk . 3, 
ophævet som følge af en tilpasning af bestemmelsen til regnskabsdirektivets krav . Kravet om, at der skal 
gives visse oplysninger ved ændring af regnskabspraksis, blev da flyttet fra § 13, stk. 3, til § 13, stk. 2. Det 
gældende § 13, stk . 2, henviser til oplysningskravene i § 11, stk . 3, 2 . pkt ., hvorfor henvisningen til § 13, 
stk. 3, (retteligt 13, stk. 2) anses for overflødig. Det foreslås derfor, at henvisningen i § 167, 2. pkt., til § 13, 
stk . 3, udgår .
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Gældende bestemmelse
§ 168 . (Udeladt) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 168 . Ønsker en virksomhed at anvende denne lovs bestemmelser for et regnskabsår, der begynder før 
1 . januar 2002, skal dette ske systematisk, konsekvent og således, at årsrapporten i det mindste giver et 
retvisende billede efter denne lovs § 11, stk . 1, på højde med, hvad der vistes i det senest foregående års-
regnskab m .v ., jf . § 4, stk . 2, i lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørel-
se nr . 526 af 17 . juni 1996 . Bestemmelsen i § 37 kan dog ikke anvendes, før den er sat i kraft af erhvervs-
ministeren, jf . § 165, stk . 5 .

Stk. 2 . Bestemmelsen i § 6 kan uanset stk . 1 først anvendes for regnskabsår, der begynder 1 . januar 
2002 eller senere .

Lovbemærkninger
Det må forventes, at en del virksomheder ønsker at anvende den nye lovs bestemmelser med det samme 
eller i det mindste forud for 1 . januar 2002, således som det også har været set tidligere . Dette bør være 
muligt, så længe det ikke fører til useriøse pluk af enkelte gunstige bestemmelser uden sammenhæng med 
den øvrige regnskabsaflæggelse. Derfor bestemmes det i forslagets stk. 1, at virksomheder kan gøre brug 
af lovforslagets bestemmelser med det samme efter lovens bekendtgørelse i lovtidende . Det sættes som 
betingelse, at anvendelsen af regler i den nye lov sker systematisk og konsekvent, og at de heraf kom-
mende årsrapporter kommer til at give et retvisende billede, i det mindste af lige så høj karat som et retvi-
sende billede efter gældende lov .

I forslagets stk . 2 bestemmes, at bestemmelsen i forslagets § 6, hvorefter en virksomhed uden aktivitet 
under visse betingelser kan undlade at udarbejde og indsende årsrapport, først kan anvendes for regn-
skabsår, der starter den 1 . januar 2002 eller senere . På grund af betingelserne for reglen vil det ikke være 
hensigtsmæssigt at tillade anvendelse før det tidspunkt .

Gældende bestemmelse
§ 169 . (Udeladt) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 169 . I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 
1996, som ændret senest ved § 24 i lov nr . 166 af 24 . marts 1999, foretages følgende ændringer:
§ 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., affattes således:

 »Det reviderede og godkendte årsregnskab med eventuelt koncernregnskab og årsberetning skal ind-
sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsam-
lingen eller ved tilsvarende lovlig beslutning og skal være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter 
regnskabsårets afslutning . For statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er 
optaget til notering på en fondsbørs, skal årsregnskab m .v . dog være modtaget i styrelsen senest 5 
måneder efter regnskabsårets afslutning .«

§ 62, stk . 5, ophæves .

§ 62, stk . 6, 3 . og 4 . pkt ., affattes således:

 »Afgiften beregnes fra det i 1 . pkt . angivne tidspunkt og udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem for 1 . påbe-
gyndte måned, 2 .000 kr . i alt for 2 . påbegyndte måned og 3 .000 kr . i alt for 3 . påbegyndte måned . 
Afgiften kan højst udgøre 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem .«

Stk. 2 . Ændringerne i stk . 1, nr . 1 og 2, træder i kraft den 1 . juli 2001 og har virkning for regnskabsår, 
der slutter den 31 . maj 2001 eller senere .

Stk. 3 . Ændringerne i stk . 1, nr . 3, træder i kraft den 1 . juli 2001 og har virkning for årsregnskaber 
m .v ., der modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1 . juli 2001 eller senere .

Lovbemærkninger
I § 165, stk . 3, foreslås det, at virksomhederne for regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002 dvs . 
indtil de bliver omfattet af denne lov — fortsat skal anvende de hidtil gældende regler i lov om visse selska-
bers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, med de ændringer, der 
følger af forslagets § 169 .

Forslaget i stk . 1, nr . 1, indebærer, at fristen i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., 
for indsendelse af årsregnskab m .v . efter godkendelsen på generalforsamlingen eller ved tilsvarende lov-
lig beslutning, ændres fra 1 måned (henholdsvis 6 hverdage for statslige og børsnoterede selskaber) til 
uden ugrundet ophold . Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget i stk . 1, nr . 2, hvorefter afgiften i 
§ 62, stk . 5, for overtrædelse af den omhandlede indsendelsesfrist ophæves . Den foreslåede frist, „uden 
ugrundet ophold“, svarer til fristen i lovforslagets § 138, stk . 1, 1 . pkt . Ændringerne træder i kraft den 1 . 
juli 2001 og har virkning for regnskabsår, der slutter den 31 . maj 2001 eller senere, jf . forslagets stk . 2 .

Forslaget i stk . 1, nr . 3, indebærer, at de gældende afgiftssatser i § 62, stk . 6, 3 . og 4 . pkt ., i lov om visse 
selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, nedsættes fra 
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Gældende bestemmelse
§ 169 . (Udeladt) .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 169 . I lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m .v ., jf . lovbekendtgørelse nr . 526 af 17 . juni 
1996, som ændret senest ved § 24 i lov nr . 166 af 24 . marts 1999, foretages følgende ændringer:
§ 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., affattes således:

 »Det reviderede og godkendte årsregnskab med eventuelt koncernregnskab og årsberetning skal ind-
sendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen på generalforsam-
lingen eller ved tilsvarende lovlig beslutning og skal være modtaget i styrelsen senest 6 måneder efter 
regnskabsårets afslutning . For statslige aktieselskaber og selskaber, hvis aktier eller obligationer er 
optaget til notering på en fondsbørs, skal årsregnskab m .v . dog være modtaget i styrelsen senest 5 
måneder efter regnskabsårets afslutning .«

§ 62, stk . 5, ophæves .

§ 62, stk . 6, 3 . og 4 . pkt ., affattes således:

 »Afgiften beregnes fra det i 1 . pkt . angivne tidspunkt og udgør 500 kr . pr . ledelsesmedlem for 1 . påbe-
gyndte måned, 2 .000 kr . i alt for 2 . påbegyndte måned og 3 .000 kr . i alt for 3 . påbegyndte måned . 
Afgiften kan højst udgøre 3 .000 kr . pr . ledelsesmedlem .«

Stk. 2 . Ændringerne i stk . 1, nr . 1 og 2, træder i kraft den 1 . juli 2001 og har virkning for regnskabsår, 
der slutter den 31 . maj 2001 eller senere .

Stk. 3 . Ændringerne i stk . 1, nr . 3, træder i kraft den 1 . juli 2001 og har virkning for årsregnskaber 
m .v ., der modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1 . juli 2001 eller senere .

Lovbemærkninger
I § 165, stk . 3, foreslås det, at virksomhederne for regnskabsår, der begynder før den 1 . januar 2002 dvs . 
indtil de bliver omfattet af denne lov — fortsat skal anvende de hidtil gældende regler i lov om visse selska-
bers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, med de ændringer, der 
følger af forslagets § 169 .

Forslaget i stk . 1, nr . 1, indebærer, at fristen i den gældende årsregnskabslovs § 62, stk . 1, 1 . og 2 . pkt ., 
for indsendelse af årsregnskab m .v . efter godkendelsen på generalforsamlingen eller ved tilsvarende lov-
lig beslutning, ændres fra 1 måned (henholdsvis 6 hverdage for statslige og børsnoterede selskaber) til 
uden ugrundet ophold . Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget i stk . 1, nr . 2, hvorefter afgiften i 
§ 62, stk . 5, for overtrædelse af den omhandlede indsendelsesfrist ophæves . Den foreslåede frist, „uden 
ugrundet ophold“, svarer til fristen i lovforslagets § 138, stk . 1, 1 . pkt . Ændringerne træder i kraft den 1 . 
juli 2001 og har virkning for regnskabsår, der slutter den 31 . maj 2001 eller senere, jf . forslagets stk . 2 .

Forslaget i stk . 1, nr . 3, indebærer, at de gældende afgiftssatser i § 62, stk . 6, 3 . og 4 . pkt ., i lov om visse 
selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 17. juni 1996, nedsættes fra 
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maksimalt 8.000 kr. til 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem henholdsvis filialbestyrer. De ændrede satser svarer 
til satserne i lovforslagets § 151, stk . 3 . Ændringen træder i kraft den 1 . juli 2001 og har virkning for års-
regnskaber m .v ., der modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 1 . juli 2001 eller senere .

Gældende bestemmelse
§ 170 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 170 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger .

Lovbemærkninger
Det er hensigten snarest at søge de færøske og grønlandske myndigheders tilslutning til, at loven sættes i 
kraft for disse landsdele, således at den selskabsretlige retsenhed kan bevares og udbygges .
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Gældende bestemmelse
§ 170 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger .

Oprindelig bestemmelse vedtaget ved lov nr . 448 af 7 . juni 2001
§ 170 . Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sæt-
tes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger .

Lovbemærkninger
Det er hensigten snarest at søge de færøske og grønlandske myndigheders tilslutning til, at loven sættes i 
kraft for disse landsdele, således at den selskabsretlige retsenhed kan bevares og udbygges .
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1. Indledning 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er blevet forespurgt om mulighederne for at benævne føl-
gende to dokumenter som årsrapporter: 

 Dokumentet indeholder en fuld årsrapport, men dette er delt på to forskellige medier. 
Typisk indeholder papirdokumentet årsrapporten bortset fra moderselskabets årsregn-
skab, mens dette er vedlagt på en cd-rom 

 Dokumentet indeholder en fuld årsrapport, bortset fra moderselskabets årsrapport. I do-
kumentet henvises til en hjemmeside e.l., hvor dette kan downloades eller bestilles 

Spørgsmålene retter sig ikke mod det dokument, der skal indsendes og offentliggøres i styrel-
sen, men vedrører derimod virksomhedens egen offentliggørelse af årsrapporten/dele af års-
rapporten. 

Problemstillingen har været rejst af flere virksomheder og revisorer, og der synes at være en 
meget forskellig opfattelse af retstilstanden på området. Formålet med denne udtalelse er at 
medvirke til, at få afklaret situationen. 

Da der har været usikkerhed om retstilstanden, har virksomheder og revisorer fortolket loven 
forskelligt og har fremført forskellige argumenter for at underbygge hver deres opfattelser. 
Denne udtalelse har til formål at sikre en ensartet praksis fremover. De virksomheder, som 
har haft en anden praksis end foreskrevet her, skal således ændre praksis for årsrapporter 
som offentliggøres fremover. 

Sagen har været diskuteret i Regnskabsrådet, som ikke har en entydig opfattelse, men har 
understreget behovet for en afklaring. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-offentliggoerelse-af-dele-af-aarsrapporten-paa-cd-eller-hjemmeside-mv
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2. Lovgrundlaget 

Begrebet årsrapport 
Om begrebet årsrapport fremgår følgende af årsregnskabslovens § 2: 

"§ 2. For hvert regnskabsår skal de virksomheder, der er nævnt i § 3, stk. 1, aflægge et 
årsregnskab efter denne lov. Medmindre andet følger af §§ 18, 22, 78, 102 eller 109, 
skal årsregnskabet suppleres med 

1. årsregnskab for en af virksomheden ledet koncern (koncernregnskab) 

2. ledelsesberetning for virksomheden og for en af virksomheden ledet koncern og 

3. ledelsespåtegning 

Stk. 2. Herudover kan virksomheden tilføje eventuelle supplerende beretninger, jf. § 14. 

Stk. 3. Fællesbetegnelsen for de i stk. 1 og 2 omhandlende regnskaber, beretninger og 
påtegninger er 'årsrapport' 

Stk. 4. Et regnskab, som en virksomhed udelukkende udarbejder til eget brug, er ikke en 
årsrapport efter denne lov. Aflægger en virksomhed et regnskab, der ikke er en årsrap-
port efter denne lov, må det ikke betegnes som årsrapport, og det skal såvel i form som i 
indhold fremstå, så det ikke kan forveksles med en sådan årsrapport" 

'Årsrapport' er således samlebetegnelsen for alle de lovpligtige dele (årsregnskab, evt. kon-
cernregnskab, ledelsesberetning, ledelsespåtegning og revisionspåtegning) samt eventuelt 
frivillige aflagte supplerende beretninger. 

Virksomhedens egen offentliggørelse af årsrapport eller dele heraf 
Udgangspunktet i årsregnskabsloven er, at virksomhederne indsender deres årsrapport til Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen, som så offentliggør denne. Herudover kan en virksomhed vælge 
selv at offentliggøre sin årsrapport, hvilket er meget almindeligt for børsnoterede og store 
virksomheder. 

Årsregnskabslovens § 149 regulerer virksomhedens egen offentliggørelse af årsrapporten - 
enten i sin helhed (stk. 1.) eller i uddrag (stk. 2.). 

"§ 149. Offentliggør virksomheden selv årsrapporten i sin helhed, skal dette ske i den 
form og affattelse, som har været genstand for lovpligtig eller frivillig revision. 

Stk. 2. Offentliggør virksomheden en årsrapport, der ikke er fuldstændig, skal det klart 
fremgå af det offentliggjorte, at årsrapporten er forkortet, og at den fuldstændige års-
rapport er tilgængelig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller, hvis dette ikke er tilfældet, 
at årsrapporten ikke er indsendt til styrelsen. Revisionspåtegningen behøver ikke at 
indgå i en forkortet offentliggørelse, men det skal klart fremgå af offentliggørelsen, hvis 
revisor har taget forbehold eller har forsynet revisionspåtegningen med supplerende op-
lysninger." 

Følgende fremgår af lovbemærkningerne til § 149: 

"Forslaget viderefører den gældende årsregnskabslovs § 63, som har begrund i 4, direk-
tivs artikel 48 og 49. 

Stk. 1 skal sikre, at en virksomhed ikke offentliggør en årsrapport, der ikke har den form 
og affattelse. som da den blev revideret. Her er der tale om offentliggørelse af 
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årsrapporten i sin helhed. Formålet er at undgå, at regnskabsbruger vildledes af mangel-
fulde årsrapporter. Virksomhederne skal særligt være opmærksom på bestemmelsen, 
hvis de beslutter at offentliggøre årsrapporten på internettet. 

Stk. 2 skal sikre en række mindstekrav i tilfælde af, at virksomheden kun offentliggør 
dele af årsrapporten, fx hovedtal. Læserne skal vide, at der kun er et udtog, og at den 
hele årsrapport kan fås hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Er årsrapporten ikke ind-
sendt til styrelsen, skal der gøres opmærksom på dette. Hvis revisionspåtegningen ikke 
er påført i sin helhed, skal der oplyses om de forbehold og supplerende oplysninger, som 
revisor har påført revisionspåtegningen." 

 

3. Styrelsens vurdering af de to situationer 

3.1. Situation 1 
Årsregnskabslovens § 2 med henvisninger definerer klart, hvilke elementer, som skal indgå i 
en årsrapport. Herefter er det klart, at et dokument, som benævnes 'årsrapport', skal inde-
holde et årsregnskab. 

Årsregnskabsloven stiller i den sammenhæng ingen krav til, hvilket medie - eller hvilke medier 
- årsrapporten offentliggøres på. 

I situation 1 får regnskabsbrugeren hele dokumentet - årsrapporten - i hænde, selvom det er 
på forskellige medier. Tilgængeligheden og autenciteten er således til hver en tid sikret, lige-
som dokumentet ikke efterfølgende kan ændres. Det er på denne baggrund styrelsen opfat-
telse, at enkelte sammenhængende dele af årsrapporten kan offentliggøres på en cd-rom, 
mens den resterende del offentliggøres i papirformat, så længe delene offentliggøres samlet. 

Med hensyn til hvilke del af årsrapporten, der i givet fald kan flyttes til en cd, skal årsregn-
skabslovens krav om, at årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde, jf. § 
13, iagttages. 

Det skal altså være samlede, konsistente grupper af oplysninger, fx hele årsregnskabet, som 
alene forefindes på cd. Det skal tillige fremgå af det trykte materiale, hvilke oplysninger som 
findes i den trykte del, og hvilke som alene er på cd. 

Virksomhederne kan således ikke vælge alene at flytte visse oplysninger - så som lån til direk-
tion, eventualforpligtelser - til cd, med henblik på at skjule dem for regnskabslæserne. Der er 
populært sagt ikke "frit valg på alle hylder". 

3.2. Situation 2 
Som nævnt definerer årsregnskabslovens § 2 med henvisninger klart hvilke elementer, som 
skal indgå i en årsrapport - og efter ordlyden er det klart, at et dokument, som benævnes 'års-
rapport' skal indeholde et årsregnskab. 

Ordlyden af årsregnskabslovens § 2 taler således imod, at et dokument, der ikke indeholder 
hele årsrapporten, men hvor dele heraf skal findes på en angiven hjemmeside, kan benævnes 
'årsrapport'. 

Hertil kommer, at også hensynet til regnskabsbrugerne må veje tungt. Regnskabsbrugeren 
må forvente, at en årsrapport til hver en tid indeholder de elementer, som definitionen tilsi-
ger. Hertil kommer, at en hjemmeside ikke nødvendigvis vil være tilgængelig, ligesom denne 
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løsningsmodel indebærer en risiko for, at oplysninger lagt her efterfølgende kan fjernes og 
evt. ændres. 

Det er på denne begrund styrelsens opfattelse, at et dokument, der ikke indeholder hele års-
rapporten, men henviser til, at de udeholdte dele kan findes på en hjemmeside e.l. ikke er en 
årsrapport efter årsregnskabslovens § 2. Dokumentet kan derfor ikke benævnes 'årsrapport'. 
et sådant dokument vil i stedet være reguleret i årsregnskabslovens § 149, stk. 2. 

En delvis årsrapport, der offentliggøres i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 149, 
stk. 2, bør på forsiden af dokumentet klart og tydeligt oplyse om, at der er tale om et uddrag 
af årsrapporten og således ikke en årsrapport. Dokumentet kan tillige benævnes 'koncern-
regnskab' eller anden dækkende beskrivelse. 

Der er således intet til hinder for, at der offentliggøres et dokument, der ikke indeholder hele 
årsrapporten. Det er blot en betingelse, at dokumentet ikke benævnes 'årsrapport' eller på 
anden måde fremstår som en fuldstændig årsrapport. Dokumentet bør ligeledes indeholde en 
omtale af, hvilke dele af årsrapporten som er indeholdt, og hvilke som er udeholdt. 

Da dette er en udtalelse med fremadrettet virkning, skal vi opfordre de virksomheder, som 
har offentliggjort en 'årsrapport', hvor årsregnskabet ikke var medtaget, til at sikre, at regn-
skabsbrugerne også fremover er klart og tydeligt informeret om, hvor de har adgang til års-
regnskabet, hvad enten det er via internet eller lignende, eller i form af en henvisning til at 
regnskabsbrugerne altid kan bestille den samlede årsrapport hos Erhvervs- og Selskabsstyrel-
sen på www.cvr.dk. Det er da også på denne baggrund, at styrelsens udtalelse er fremadret-
tet. 

Det skal bemærkes, at overholdelse af bestemmelsen også vil være omfattet af Fondsrådets 
kontrol, jf. årsregnskabslovens § 159 a. 

https://datacvr.virk.dk/data/
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1. Baggrund og konklusion 
Frem til 2001 tillod årsregnskabslovens detailbestemmelser ikke anvendelse af produktions-
metoden til at indregne indtægter fra entrepriseopgaver eller servicekontrakter. 

Med årsregnskabsloven af 2001 (med efterfølgende ændringer) blev det tilladt – og i visse si-
tuationer påbudt – at virksomhederne skulle anvende produktionsmetoden ved indregning af 
indtægter. 

Der blev lagt vægt på, at det valgte indtægtskriterium skulle give et retvisende billede af virk-
somhedens aktiviteter. Der blev dog samtidig lagt vægt på, at loven ikke skulle være i strid 
med IFRS. 

Årsregnskabslovens retvisende billede skal ses i lyset af såvel de grundlæggende principper i 
IFRS som – på de fleste områder – rammerne i de enkelte standarder. 

Årsregnskabslovens bestemmelser vedrørende indregning af indtægter er baseret på IAS 11 
og IAS 18. Årsregnskabslovens selvstændige regulering på dette punkt er meget sparsom, da 
der primært er tale om, at der i bemærkningerne er henvist til de pågældende regnskabsstan-
darder. 

IFRS’ udgangspunkt er, at indtægter fra varesalg indregnes efter salgsmetoden. Kun når sær-
lige betingelser er opfyldt, skal indtægter indregnes efter produktionsmetoden. 

Problemstillingen er nu, om produktionsmetoden efter årsregnskabsloven alene kan/skal an-
vendes i de situationer, hvor metoden kræves efter IFRS. Alternativet er, at årsregnskabslo-
ven tillader/kræver brug af produktionsmetoden i en række tilfælde, hvor metoden ikke kan 
anvendes efter IFRS. 

Problemstillingen er blevet aktuel i forbindelse med, at Fondsrådet i 2006 har truffet 2 afgø-
relser om betingelserne for at anvende produktionsmetoden efter IAS 11. Her er det blevet 
tydeliggjort, at det er en række formelle betingelser, som skal være opfyldt, før metoden kan 
anvendes. Det har særligt været kravet om, at et aktiv skal være ”individuelt forhandlet”, som 
har dannet baggrund for dette spørgsmål. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-betingelserne-anvende-produktionsmetoden-efter-aarsregnskabsloven
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1.1. Konklusion 
Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at produktionsmetoden efter årsregn-
skabslovens § 49 og § 83 b, alene kan (og for virksomheder i klasse C og D skal) anvendes 
ved indregning af indtægter, når betingelserne herfor i IAS 11 eller IAS 18 er opfyldt. 

Dette betyder blandt andet, at produktionsmetoden alene kan anvendes på entreprisekontrak-
ter, når der er tale om konstruktion af et aktiv efter en individuel forhandling, hvor kunden 
har haft betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet, jf. IAS 11, afsnit 
3. 

 
2. Lovgrundlag 

Årsregnskabsloven 

Valg af indtægtskriterium for salg af varer og tjenesteydelser er ikke direkte reguleret i 2001-
loven. Den primære regulering findes i § 49, stk. 1, 1. pkt.: 

”I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes.” 

Bestemmelsen er uddybet i lovbemærkningerne: 

”Forslaget viderefører gældende ret for indregning og måling af nettoomsætningen. 
Denne skal således normalt indregnes på salgstidspunktet, da dette tidspunkt ofte anses 
for indtjeningstidspunktet, dvs. det tidspunkt, hvor pålideligheden i indregningen er til-
strækkelig stor. Kan nettoomsætningen opgøres pålideligt på et tidligere tidspunkt – jf. 
IAS 11 og Regnskabsvejledning 6 om produktionsmetoden – kan der ske indregning på 
dette tidligere tidspunkt. Forslaget rummer således både salgsmetoden og produktions-
metoden. 

Virksomhedens ledelse skal vælge den indtægtsmetode, som bedst viser et retvisende 
billede. Det betyder, at virksomheden normalt vil skulle benytte produktionsmetoden, 
hvis virksomheden deltager i entrepriseopgaver eller på anden måde producerer til or-
dre. Metoden kan dog alene benyttes for de opgaver, der opfylder betingelserne i Regn-
skabsvejledning 6 og IAS 11 om entreprisekontrakter. På dette felt forudsættes lovens 
rammer at skulle udfyldes ved standarder. Regnskabsvejledning 6, der er under revision, 
og som herefter formentligt vil ligge ret tæt op ad IAS 11, vil her være egnet.” 

4. direktiv 

Indtægtskriteriet er ikke direkte omtalt i direktivet. Følgende grundlæggende bestemmelse 
fremgår dog af artikel 31, stk. 1, litra c i 4. direktiv: 

”… værdiansættelsen skal i alle tilfælde ske under udvisning af behørig forsigtighed og 
især: 

aa) må kun den fortjeneste, der er konstateret på statustidspunktet, medtages …” 

Denne bestemmelse i 4. direktiv er omtalt i Kommissionens ”Fortolkningsmeddelelse vedrø-
rende bestemte artikler i rådets fjerde og syvende regnskabsdirektiv (98/c 16/04)”: 

”2.5.4. Regnskabsførelse af langtidskontrakter (artikel 31, stk. 1, litra c)) 
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35. Ved langtidskontrakter forstås normalt kontrakter, der vedrører arbejde eller tjene-
steydelser, der strækker sig over en periode på over et år. Der findes forskellige meto-
der, der dækker dette forhold. Ved en af metoderne medregnes fortjenesten ved kon-
trakten først, når kontrakten er opfyldt (completed contract method). Ved en anden me-
tode sættes den fortjeneste, der skal medregnes, i forhold til den del af kontrakten, der 
er opfyldt ved udgangen af regnskabsåret (percentage of completion method). Begge 
metoder kan anvendes i henhold til direktivet. 

36. Sidstnævnte kan dog kun anvendes på betingelse af, at der udvises behørig forsigtig-
hed som anført i artikel 31, stk. 1, litra c). Det betyder med andre ord, at 

a) hele kontraktindtægten skal være kendt 

b) den afsluttede arbejdsdel skal kunne beregnes præcist, og 

c) arbejdet under kontrakten skal være tilstrækkeligt fremskredent. 

Hvis der forventes tab på en kontrakt, skal der desuden foretages hensættelse for hele 
tabet lige så snart, det opdages. 37. Uanset hvilken metode der anvendes, skal noterne 
til regnskabet indeholde de relevante oplysninger om den anvendte metode, jf. direkti-
vets artikel 43.” 

Direktivet tillader således anvendelsen af produktionsmetoden (kaldet percentage of comple-
tion method). Kommissionen stiller nogle betingelser for at bruge metoden. Disse betingelser 
svarer dog ikke helt til kravene i IFRS. 

Kommissionen har dog i forbindelse med vedtagelsen af direktiv 2003/51/EF (ændringer til 
regnskabsdirektiverne) anført, at direktiverne ikke er i strid med IFRS. 

Vurdering 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget i 2001 skal virksomheden benytte produktionsmeto-
den til at indregne resultatet af entrepriselignende leverancer (Lovbemærkningerne taler ikke 
specifikt om servicekontrakter, ligesom der ikke er henvisning til IAS 18. Det forudsættes, at 
dette er en forglemmelse, og at produktionsmetoden også kan anvendes på servicekontrak-
ter.). Lovbemærkningerne henviser i den forbindelse udtrykkeligt til, at produktionsmetoden 
alene kan benyttes, hvis betingelserne i IAS 11 (og Regnskabsvejledning 6) er opfyldt. 

Det fremgår to væsentlige betingelser under lovbemærkningerne: 

”Virksomhedens ledelse skal vælge den indtægtsmetode, som bedst viser et retvisende 
billede. Det betyder, at virksomheden normalt vil skulle benytte produktionsmetoden, 
hvis virksomheden deltager i entrepriseopgaver eller på anden måde producerer til or-
dre.” 

og 

”Metoden kan dog alene benyttes for de opgaver, der opfylder betingelserne i Regnskabs-
vejledning 6 og IAS 11 om entreprisekontrakter. På dette felt forudsættes lovens ram-
mer at skulle udfyldes ved standarder. Regnskabsvejledning 6, der er under revision, og 
som herefter formentligt vil ligge ret tæt op ad IAS 11, vil her være egnet.” 

Den første henvisning er meget bred og baseret på en principbaseret tilgang. Produktionsme-
toden skal anvendes, når den giver det mest retvisende billede af virksomhedens aktiviteter. 
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Den anden henvisning modererer dog den første. I den anden henvisning indsnævres anven-
delsesområdet således til de tilfælde, som ligger inden for rammerne af IAS 11. Det er altså 
ikke tilstrækkeligt, at der gives det mest retvisende billede af aktiviteterne i virksomheden. 

Samlet medfører dette, at produktionsmetoden alene kan (og for virksomheder i klasse C og D 
skal) anvendes efter årsregnskabsloven, når dette er inden for rammerne af IAS 11. 



 

 

Måling (værdiansættelse) af ejendomme 

3. april 2009 

1

 

Denne vejledning er et udtræk fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk. EY har ikke foretaget nogen 
fortolkning eller bearbejdning af de gengivne oplysninger. 

Indhold 
1.  Indledning ............................................................................................................................. 1 

2.  Metoder til vurdering af investeringsejendomme ...................................................................... 1 

3.  Præciserede oplysningskrav ................................................................................................... 4 

 
 
1. Indledning 
Baggrunden er, at finanskrisen har medført en usikkerhed på markedet, og tendensen har væ-
ret faldende værdier, som skal afspejles i regnskaberne. Samtidig er der fremkommet indikati-
oner på, at ejendomme i visse tilfælde kan have været betydeligt overvurderede i regnska-
berne i forhold til den værdi, de skulle have haft ved en korrekt anvendelse af regnskabsreg-
lerne. I forbindelse med en række undersøgelser har styrelsen således observeret visse kon-
krete forhold i den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. 

Dette notat omhandler de forhold, som styrelsen er blevet opmærksom på, herunder hvilke 
forhold, som efter vores opfattelse er i strid med lovgivningen. 

Formålet med notatet er at gøre opmærksom på de forhold, som styrelsen har konstateret, 
og herigennem medvirke til en højere kvalitet af regnskaberne. Notatets fokus er rettet mod 
de situationer, hvor vi har konstateret, at enkelte virksomheder har bevæget sig på kanten af 
loven – eller på den forkerte side. 

Notatet kan ikke tages som udtryk for, at flertallet af virksomhederne ikke overholder års-
regnskabslovens krav til indregning og måling af ejendomme. 

Notatet indeholder efter styrelsens opfattelse ingen nye fortolkninger. 

 
2. Metoder til vurdering af investeringsejendomme 
Der eksisterer forskellige modeller til brug for måling af investeringsejendomme til dagsværdi. 
Styrelsens undersøgelser har vist en problematik i forbindelse med henholdsvis måling base-
ret på en ekstern vurdering fra en vurderingsmand og måling ud fra en afkastbaseret model. 

Notatet er begrænset til virksomheder, som måler investeringsejendomme til dagsværdi med 
hjemmel i årsregnskabslovens § 38. Det er dog dermed ikke sagt, at betragtningerne i notatet 
ikke er relevante for virksomheder, som måler ejendomme til kostpris eller til dagsværdi med 
hjemmel i § 41 i årsregnskabsloven. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme
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2.1. Ekstern vurdering fra en vurderingsmand 
Ved brug af denne metode har styrelsen bemærket, at der i nogle tilfælde sker en inddragning 
af fremtidige investeringer i forudsætningerne, som ligger til grund for målingen af ejendom-
menes værdi. 

Der er derfor tale om en vurdering, der ikke tager udgangspunkt i ejendommen, som den er 
her og nu, men derimod om en vurdering af både ejendommen og den fremtidige om- og til-
bygning, der er at betragte som en fremtidig investering. 

I henhold til bemærkningerne til lovforslag L 138, Forslag til Lov om erhvervsdrivende virk-
somheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), fremsat den 10. januar 
2001, § 38, fremgår det, at 

”Forslaget søger ikke at give nærmere definitioner på investeringsejendomme, men over-
lader dette tillige med andre spørgsmål vedrørende investeringsejendomme til regulering 
ved regnskabsstandarder med baggrund i IAS 40.” 

Det er på denne baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at IAS 40 er et fortolk-
ningsbidrag til årsregnskabslovens § 38. Bestemmelserne om indregning og måling i IAS 40 
finder således anvendelse, medmindre standardens bestemmelser er i strid med bestemmel-
serne i årsregnskabsloven. (Dette er f.eks. relevant ved, at årsregnskabsloven alene tillader 
modellen i § 38 for investeringsvirksomheder, dvs. virksomheder som har investering som de-
res hovedaktivitet. Denne begrænsning findes ikke i IAS 40.) 

Det fremgår af IAS 40, afsnit 51, at: 

”Investeringsejendommes dagsværdi afspejler hverken fremtidige anlægsinvesteringer, 
som vil forbedre ejendommen, eller de tilknyttede fremtidige fordele af disse fremtidige 
investeringer.” 

På baggrund af ovenstående kan vurderingsmanden ikke til brug for målingen i årsrapporten 
foretage en vurdering af ejendommen under forudsætninger om fremtidige investeringer. 
Ejendommen skal derfor vurderes ud fra de faktiske forhold på balancedagen. Der kan ikke 
tages hensyn til effekter af fremtidig udbygning eller modernisering af ejendommen. 

Et projekt til udvikling af en ejendom kan naturligvis have en værdi. Projektet skal imidlertid 
betragtes netop som et udviklingsprojekt og regnskabsmæssigt behandles efter reglerne for 
dette og ikke som en del af ejendommen. 

En særlig situation opstår, når en grund skifter karakter ved, at den ændrer zonestatus (fra 
landzone til byzone), eller der opnås en ny tilladelse til at bebygge grunden. Her vil værdien af 
grunden ændre sig som følge af de nye tilladelser m.v. 

Stigningen i værdi er i denne situation ikke betinget af fremtidige investeringer, da det må 
forudsættes, at ejendommen allerede kan sælges til en højere værdi på grund af de nye tilla-
delser. 

2.2. Afkastbaseret model 
En anden metode til måling af investeringsejendomme til dagsværdi er en afkastbaseret mo-
del. Her opgøres værdien med baggrund i ejendommens forventede driftsafkast (afkast før 
renter) og et forrentningskrav, der er fastsat på basis af det generelle renteniveau og indivi-
duelle forhold for den enkelte ejendom. 
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Fastsættelsen af forrentningskravet afgør ejendommens værdi, og selv mindre udsving får en 
betydelig effekt på ejendommens værdi. Forrentningskravet fastsættes dels på grundlag af en 
række samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold, såsom renteniveau og inflation, 
herunder høj- eller lavkonjunktur, og dels på grundlag af en række individuelle kvalitetsforhold 
for den enkelte ejendom såsom ejendommens beliggenhed, type, lejeres bonitet, vilkår i leje-
kontrakten, alternative anvendelsesmuligheder og udbud og efterspørgsel. 

En indikator for blandt andet renteniveauet er den lange obligationsrente på realkreditobliga-
tioner. (Se f.eks. publikationen KPMG: Investeringsejendomme, 2008, side 47.) Vi har også 
noteret os, at en række ejendomsmæglere er fremkommet med analyser for fastlæggelse af 
forrentningskravet, som kan give inspiration for et passende niveau. 

I henhold til retail-markedsrapporten fra Colliers Hans Vestergaard er der siden 2007 obser-
veret en vis stigning i afkastkravet. For eksempel handles butiksejendomme til afkastkrav 
startende på 4,5 % for de bedst beliggende butikker på strøggader og primære handelsstrøg. 
Butikker med sekundær beliggenhed handles til mellem 5,5 % og 6 %. Afkast for de selvstæn-
digt beliggende storbutikker ligger en anelse højere. (Markedsrapport Retail, Colliers Hans Ve-
stergaard, november 2008, side 7.) 

Herudover fremgår det af rapporten, at afkastkravet for kontorlokaler ligger stabilt på mellem 
5,25 % og 6,25 % for de bedst beliggende ejendomme. (Colliers status Kontor, Colliers Hans 
Vestergaard, december 2008, side 2.) 

For moderne ejendomme til industri og logistik ligger afkastkravsniveauet ligeledes stabilt på 
mellem 6,75 % og 7,25 % for de bedst beliggende ejendomme. (Colliers status Industri & Logi-
stik, Colliers Hans Vestergaard, december 2008, side 2.) 

Det har umiddelbart ikke været muligt at finde tilsvarende vurderinger af afkastkravene for 
boligejendomme. Ovenstående afsnit med konkrete eksempler på afkastkrav er alene medta-
get til inspiration. Afkastkravene kan variere meget efter ejendommens karakter og beliggen-
hed, samt over tid. 

Ved opgørelsen af dagsværdien er det naturligvis væsentligt også at tage hensyn til, om hus-
lejen kan reguleres med f.eks. inflationen, og om lejen af andre årsager forventes at gå op el-
ler ned. 

Disse faktorer bør derfor indgå i beregningen (budgetteringen) af de fremtidige penge-
strømme og dermed som udgangspunkt ikke påvirke afkastkravet. Forventninger om lejefor-
højelser skal således indgå i beregningen af de fremtidige pengestrømme. Her er det relevant 
at se på kravene i IAS 40, afsnit 40, samt bestemmelsen i IAS 40, afsnit 46c, om måling base-
ret på diskonterede pengestrømme. 

En reguleringsmekanisme reducerer dog risikoen i en investering og vil derigennem kunne re-
ducere afkastkravet. På samme måde vil langsigtede lejekontrakter med solide lejere kunne 
reducere risikoen og dermed afkastkravet. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har konstateret, at visse virksomheder ved brug af den afkast-
baserede metode anvender et forrentningsniveau, som ligger væsentligt under niveauet for 
de indikatorer, som er beskrevet ovenfor – herunder særligt den risikofrie rente. Det er dog 
altid nødvendigt med en individuel vurdering af hvert tilfælde. 
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Ved at bruge et meget lavt forrentningskrav kan visse virksomheder have spekuleret i at på-
virke ejendommenes værdi og dermed opnå en højere værdi af ejendommene på et forkert 
grundlag. 

Vi skal understrege, at det er meget væsentligt, at virksomhederne nøje vurderer hvilket for-
rentningskrav, som er det mest eksakte. I denne forbindelse er det samtidig vigtigt at være 
opmærksom på, at forrentningskravet 
naturligvis heller ikke må sættes for højt med henblik på at få en urealistisk lav værdi af ejen-
dommene. 

Forrentningskravet skal repræsentere den forrentning af investeringen, som det må forven-
tes, at en villig og uafhængig part vil kræve ved køb af ejendommen. 

 
3. Præciserede oplysningskrav 
Ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 blev årsregnskabslovens krav om oplysninger om indregning 
og måling af investeringsejendomme præciseret. Ændringen blev gennemført ved, at der blev 
tilføjet et nyt krav i årsregnskabslovens § 53, stk. 2, nr. 1, litra b. Det fremgår herefter tyde-
ligt, at der skal gives oplysninger om forudsætninger for den valgte beregningsmetode ved 
måling af investeringsaktiver til dagsværdi i henhold til årsregnskabslovens § 38. 

Disse oplysninger skal i stor udstrækning allerede gives efter årsregnskabslovens § 53, stk. 1. 
Denne bestemmelse er udtryk for en principbaseret tilgang, hvor det fremgår, at virksomhe-
derne skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne 
i balancen m.v. 

Der er i årsregnskabslovens § 53, stk. 2, givet eksempler på en række oplysninger, som skal 
gives. Dette er dog kun eksempler, og listen er ikke udtømmende. 

Hvis en virksomhed har som hovedaktivitet at investere i ejendomme, vil der allerede efter 
den hidtil gældende bestemmelse skulle gives fyldestgørende oplysninger om, hvilken metode 
virksomheden har anvendt til at beregne værdierne. Herunder kan det være relevant at op-
lyse om de væsentligste forudsætninger herfor. 

Det følger også af de almindelige kvalitetskrav i årsregnskabslovens § 12, at der i årsrappor-
ten skal oplyses om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne. Her kan det 
også være relevant at give oplysninger om følsomhed og usikkerhed ved målingen. Dette er 
særlig relevant for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, som i ledelsesberetningen 
skal give oplysninger om eventuel usikkerhed ved indregning og måling, jf. årsregnskabslo-
vens § 99, stk. 1, nr. 2. 

Da de eksisterende bestemmelser er rammebestemmelser, blev det fundet nødvendigt at få 
præciseret, at det er væsentligt med gennemsigtighed med hensyn til grundlaget for opgørel-
sen af op- og nedreguleringer af dagsværdien efter § 38. Især da der ofte er tale om virksom-
hedernes egne opgørelser af dagsværdier frem for objektivt konstaterbare markedsværdier. 
Dette skyldes, at der ikke nødvendigvis findes aktive markeder for de pågældende aktivtyper, 
herunder investeringsejendomme. 

Ændringen af årsregnskabsloven trådte i kraft for regnskabsår, som startede 1. september 
2008 eller senere. Ændringen kan dog anvendes for tidligere regnskabsår. Der er dog som 
nævnt kun tale om en præcisering af den generelle bestemmelse i årsregnskabslovens § 53, 
stk. 2. 
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Følgende situationer beskrives i notatet: 

 Tilskud fra moder- til dattervirksomhed 
 Tilskud fra datter- til modervirksomhed 
 Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 

Dette notat omhandler ikke sædvanlige, forretningsmæssige tilskud, som f.eks. markedsfø-
ringstilskud som ydes til distributører både internt i koncernen og til uafhængige distributø-
rer. Notatet omfatter heller ikke deltagelse i en koncernintern cash pool, som foregår på sæd-
vanlige forretningsmæssige vilkår. 

Den regnskabsmæssige behandling er beskrevet ud fra årsregnskabslovens bestemmelser. 
Det er således ikke i dette notat taget stilling til, hvorledes tilskud skal behandles efter IFRS. 

Notatet fokuserer på kontante tilskud, men kan naturligvis anvendes på samme måde ved 
gældseftergivelser. 

Notatets udgangspunkt er tilskud mellem koncernvirksomheder, hvor der er tale om, at mo-
dervirksomheden ejer 100% af dattervirksomhederne. Notatet omhandler således ikke de 
særlige problemstillinger som opstår, når der er minoritetsinteresser i en dattervirksomhed. 

 
1. Regnskabsmæssig behandling 
Skal tilskuddet indgå i resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen? 

Først skal der tages stilling til den principielle behandling af tilskud i årsregnskabet. Her er der 
2 muligheder: 

 modtagelse og ydelse af tilskud betragtes som indtægter hhv. omkostninger, der skal 
indregnes i resultatopgørelsen, eller 

 modtagelse og ydelse af tilskud betragtes som indskud, udlodning og uddeling, der sker 
som led i kapitalfremskaffelse, tilbageførsel af indskudt kapital henholdsvis fordeling af 
overskud til virksomhedsdeltagerne og skal derfor indregnes direkte på egenkapitalen. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-selskabsretlig-og-regnskabsretlig-regulering-af-tilskud-indenfor-en-koncern
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Udgangspunktet er, at transaktionerne opfylder første del af definitionerne på indtægter og 
omkostninger, jf. bilag 1, C 10 og C 12, til årsregnskabsloven. 

Indskud fra ejere undtages dog direkte i 2. pkt. i definitionen på indtægter. 

Det samme gør udlodning og uddeling til ejere i 2. pkt. til definitionen af omkostninger. 

Dette underbygges af årsregnskabslovens § 49, stk. 3, hvor det fremgår, at indskud, udlod-
ning og uddeling, der sker som led i kapitalfremskaffelse, tilbageførsel af indskudt kapital hen-
holdsvis fordeling af overskud til virksomhedsdeltagerne, ikke må indregnes i resultatopgørel-
sen, men skal indregnes direkte på egenkapitalen. 

§ 49, stk. 3, vedrører den virksomhed, som modtager indskud eller foretager udlodning eller 
uddeling. 

De tilskud, der i denne forbindelse ydes, er udtryk for, at en ejer ønsker at flytte kapitalen 
mellem virksomhederne i en koncern. Transaktionerne har ikke karakter af driftsmæssige di-
spositioner, som salg af varer m.v., men er alene udtryk for ejerens ønske om at omfordele 
kapitalen. 

Tilskuddene har karakter af kapitalindskud eller udlodning, alt efter hvilket selskab man ser 
transaktionen fra. Tilskuddene skal derfor ikke indregnes i resultatopgørelsen, men skal ind-
regnes direkte på egenkapitalen. 

Indregningen på egenkapitalen sker direkte på de frie reserver under egenkapitalen (overkurs 
ved emission eller overført overskud/ 
underskud), da der ikke er tale om en kapitaludvidelse, jf. nedenfor om de selskabsretlige for-
hold. 

Ovenstående er gældende, når der ydes tilskud nedad i en koncern – her vil tilskuddet ikke på-
virke resultatopgørelsen, hverken i den modtagende eller den afgivende virksomhed. For den 
virksomhed, som yder tilskuddet, er der tale om en investering i kapitalandele, som er omfat-
tet af den generelle bestemmelse i årsregnskabslovens § 36. For den modtagende virksom-
hed er der tale om indskud fra ejer. 

Hvis der derimod ydes tilskud opad i en koncern, kan dette påvirke resultatopgørelsen i den 
modtagende virksomhed. Tilskuddet vil dog heller ikke her påvirke resultatopgørelsen i den 
afgivende virksomhed. 

Den regnskabsmæssige behandling hos modervirksomheder, som modtager tilskud fra en dat-
tervirksomhed, afhænger af, om modervirksomheden anvender indre værdis metode eller 
kostpris som målegrundlag på investeringerne i dattervirksomhederne. Hvis den anvender 
kostpris, vil tilskuddet være at betragte som en indtægt, som skal indregnes i resultatopgørel-
sen. (Hvis der er tale om, at man udlodder indtjening, der er optjent før overtagelsen, kan der 
dog ikke ske indregning som indtægt i resultatopgørelsen. Her er udbyttet udtryk for en tilba-
gebetaling af den foretagne investering.) Hvis den anvender indre værdis metode, er tilskud-
det at betragte som en realisation af tidligere opskrivninger og påvirker 
derfor ikke resultatopgørelsen. 

En særlig situation opstår, når der skal ydes tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dat-
tervirksomhed – tilskud mellem søstervirksomheder. Dette ville næppe ske, hvis ikke der var 
en koncernforbindelse, hvorfor det reelt er modervirksomheden, som disponerer og beslutter, 
at der skal gives et tilskud. Substansen er derfor, at tilskuddet går via modervirksomheden, 
hvorfor tilskuddet skal behandles som modtaget udbytte hos modervirksomheden og 
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efterfølgende et indskud i den dattervirksomhed, 
som modtager tilskuddet. 

Tilskuddene skal præsenteres på denne måde, selv om den fysiske betaling går direkte fra den 
ene dattervirksomhed til den anden. 

Skematisk kan den regnskabsmæssige behandling af tilskuddene i en koncern vises således: 

Den regnskabsmæssige behandling af tilskuddene i en koncern 

Situation 
Modervirksomhed 
(indre værdi) 

Modervirksomhed 
(kostpris) Dattervirksomheden 

1. Tilskud fra mo-
der- til dattervirk-
somhed 

Tilgang på kapitalandelen,  
jf. § 36 

Tilgang på kapitalande-
len, jf. § 36 

Indskud af egenkapital,  
jf. § 49, stk. 3 

2. Tilskud fra dat-
ter- til modervirk-
somhed 

Afgang på kapitalandelen,  
jf. § 43a, stk. 4 

Udbytteindtægt,  
jf. § 49, stk. 1 

Udlodning af udbytte,  
jf. § 49, stk. 3 

3. Tilskud fra en 
dattervirksomhed 
til en anden datter-
virksomhed 

Afgang på kapitalandelen i 
ydervirksomheden, § 43a, 
stk. 4, og tilgang på kapi-
talandelen i modtagervirk-
somheden, jf. § 36 

Udbytteindtægt fra 
ydervirksomheden,  
jf. § 49, stk. 1, og til-
gang på kapitalandelen i 
modtagervirksomheden, 
jf. § 36 

Ydervirksomheden: 
Udlodning af udbytte  
til modervirksomheden,  
jf. § 49, stk. 3 

Modtagervirksomheden: 
Indskud af egenkapital,  
jf. § 49, stk. 3 

Regnskabsmæssig behandling i koncernregnskabet 
Koncernregnskabet påvirkes ikke af tilskud mellem koncernvirksomheder omfattet af konsoli-
deringen, da der sker eliminering af sådanne tilskud i koncernregnskabet. 

 
2. Selskabsretlige problemstillinger 
De selskabsretlige forhold er beskrevet ud fra bestemmelserne i aktieselskabsloven. Bestem-
melserne i anpartsselskabsloven svarer dog i det store og hele hertil. 

Nedenfor fokuseres det på de særlige bestemmelser, som skal iagttages, når der skal ydes til-
skud. Herudover skal de almindelige bestemmelser om f.eks. forsvarlig formueforvaltning og 
beskyttelse af kreditorer, minoritetsaktionærer m.v., naturligvis iagttages. 

Situationen for den afgivende virksomhed 
Reglerne afhænger af, fra hvem og til hvem tilskuddet ydes. Hvis der er tale om tilskud fra en 
modervirksomhed til dens dattervirksomhed, er dette ikke reguleret af aktieselskabsloven. 
Her er der tale om et tilskud, som ikke forringer modervirksomhedens formue – idet værdien 
af kapitalandelene i dattervirksomheden må antages at stige mindst lige så meget, som til-
skuddet udgør. 

Er der derimod tale om, at en dattervirksomhed yder tilskud til modervirksomheden, skal ak-
tieselskabslovens almindelige regler for udbytte og anden kapitalafgang iagttages. Aktiesel-
skabsloven regulerer udtømmende mulighederne for, at et aktieselskab overfører midler til 
dets ejere. 
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Ifølge aktieselskabslovens § 109 kan uddeling af virksomhedens midler kun finde sted som 
udbytte (ordinært eller ekstraordinært), nedsættelse af aktiekapitalen eller ved opløsning af 
virksomheden. Tilskud skal følge de almindelige udbytteregler. Det betyder, at tilskuddet skal 
besluttes af generalforsamlingen, hvis det er ordinært udbytte, eller af bestyrelsen, hvis det 
er ekstraordinært udbytte, efter forudgående bemyndigelse fra generalforsamlingen. Derud-
over skal de almindelige krav til dokumenter være overholdt således, at der skal foreligge en 
årsrapport eller mellembalance som grundlag for beslutningen, som blandt andet udviser til-
strækkelige frie reserver til at gennemføre udlodning. 

Det er således ikke muligt at omgå aktieselskabslovens bestemmelser om udbyttebetaling 
m.v. ved at benævne en betaling ”tilskud” i stedet for ”udbytte”. 

En særlig situation opstår, hvor der ydes tilskud fra en dattervirksomhed til en anden datter-
virksomhed – tilskud mellem søstervirksomheder. Medmindre der er tale om sædvanlige for-
retningsmæssige tilskud ville dette aldrig ske, hvis ikke der var en koncernforbindelse, hvorfor 
det reelt er modervirksomheden, som disponerer og beslutter, at der skal gives et tilskud. 

Substansen er derfor, at tilskuddet går via modervirksomheden, hvorfor tilskuddet skal be-
handles som modtaget udbytte 
hos modervirksomheden og efterfølgende et indskud i den dattervirksomhed, som modtager 
tilskuddet. Den afgivende virksomhed skal derfor iagttage de samme bestemmelser, som hvis 
der var tale om tilskud til modervirksomheden. Dette gælder uanset, at den fysiske betaling 
sker direkte til den anden dattervirksomhed. 

Tilsvarende gælder, hvis der gives tilskud fra en dattervirksomhed til en bedstemodervirksom-
hed. Her skal udbyttereglerne iagttages både for dattervirksomheden og dennes umiddelbare 
modervirksomhed. 

Situationen for den modtagende virksomhed 
Da der ikke er tale om forhøjelser af den registrerede kapital, er der ingen særlige selskabs-
retlige bestemmelser, som skal iagttages. 

Sammenfatning af de selskabsretlige regler 
Samlet kan de selskabsretlige forhold summeres således: 

Situation Modervirksomhed Dattervirksomhed 

1. Tilskud fra moder- til  
dattervirksomhed 

Ingen selskabsret-
lige begrænsninger 

Ingen selskabsretlige begrænsninger 

2. Tilskud fra datter- til  
modervirksomhed 

Ingen selskabsret-
lige begrænsninger 

De almindelige selskabsretlige regler for udbytte 
og anden kapitalafgang skal iagttages 

3. Tilskud fra en dattervirk-
somhed til en anden datter-
virksomhed 

Ingen selskabsret-
lige begrænsninger 

Ydervirksomheden: De almindelige selskabsret-
lige regler for udbytte og anden kapitalafgang 
skal iagttages 
Modtagervirksomheden: Ingen selskabsretlige 
begrænsninger. 
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1. Beskrivelser af den generelle problemstilling 
Spørgsmålet er, hvorvidt det vil være en overtrædelse af årsregnskabsloven m.v., hvis en 
virksomhed omfattet af årsregnskabsklasse A, der ikke er underlagt krav om revision, men fri-
villigt lader årsregnskabet revidere, medtager frivillige, ikke-reviderede oplysninger i årsregn-
skabet. 

Der kan eksempelvis være tale om en andelsboligforening, der i henhold til vedtægterne har 
krav om revision, og som ønsker frivilligt at gengive reviderede budgettal i en særskilt ko-
lonne i den ellers reviderede resultatopgørelse. Budgettallene kan omfatte både det år, der 
aflægges regnskab for, og det kommende år. 

 
2. Styrelsens udtalelse 
Det er styrelsens opfattelse, at en virksomhed i regnskabsklasse A, der ikke efter loven er 
pligtig til at lade årsregnskabet revidere, men frivilligt har valgt dette, kan medtage ikke-revi-
derede oplysninger i årsregnskabet. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 

 Der er en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret og hvilke, der ikke 
er revideret. 

 Det skal tydeligt fremgå af årsregnskabet hvilke dele, der ikke er revideret (typisk ved en 
overskrift til den pågældende kolonne/oplysning). oplysningen skal gives hvert enkelt 
sted, hvor ikke-reviderede oplysninger indgår i ellers reviderede elementer (fx i resultat-
opgørelse, balance eller noter). 

 det skal tydeligt fremgå af revisors påtegning hvilke dele af regnskabet, der ikke er revi-
deret. 

Sådanne ureviderede oplysninger kan naturligvis også indgå i ledelsesberetningen. 

 
3. Baggrund for styrelsens udtalelse 
Det fremgår af årsregnskabslovens § 135, stk.1, at en virksomhed, der har pligt til at udar-
bejde årsrapport efter reglerne for regnskabsklasse B, C eller D, skal lade sit årsregnskab (og 
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et evt. koncernregnskab) revidere af én eller flere revisorer. Det gælder dog ikke virksomhe-
der, der er undtaget fra revisionspligt efter stk. 1, 2. pkt. 

Det er således for disse virksomheder hele årsregnskabet, der skal revideres. Årsregnskabet 
kan således ikke lovligt indeholde ureviderede oplysninger. Oplysninger, der placeres i ledel-
sesberetningen, vil derimod alene være omfattet af revisors såkaldte 'konsistenstjek' 

Styrelsens har i nærværende udtalelse vedrørende virksomheder i regnskabsklasse A lagt 
vægt på, at kravet i ÅRL § 135 alene retter sig mod de virksomheder, der er pligtige til at lade 
årsregnskabet revidere. 

Årsregnskabslovens § 18, der retter sig mod virksomheder i regnskabsklasse A, kræver 
alene, at en eventuel påtegning af revisor - afgivet i forbindelse med en frivillig revision - skal 
indgå i årsrapporten. Bestemmelsen regulerer derimod ikke hvilke dele af årsrapporten, der 
skal være omfattet af erklæringen. 

Ifølge årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal en årsrapport udarbejdes på en klar og 
overskuelig måde 

Styrelsen har i sin vurdering overvejet, hvorvidt medtagelse af reviderede oplysninger i et el-
lers revideret regnskab vil kunne siges at være så forvirrende for brugerne, at det vil stride 
mod kravet om klarhed i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 1, dette må naturligvis konkret 
afvejes i forhold til de fordele, regnskabsbrugerne kan få ved at lade virksomheden medtage 
ikke-reviderede oplysninger i selve årsregnskabet. 

Fordelen for brugerne ved, at der medtages visse ureviderede oplysninger i årsregnskabet, 
kan bl.a. være, at ledelsen vælger at medtage flere relevante oplysninger, som den ikke ville 
medtage, hvis disse blev underlagt revision. der kan eksempelvis være tale om en sammenhol-
delse af resultatopgørelsen med de 8ureviderede) budgetterede tal for perioden 

Modsat kan der argumenteres for, at det bliver mere uklart hvilke oplysninger, som er revide-
ret, og hvilke, som ikke er. 

Det er en forudsætning, at det klart fremgår hvilke oplysninger, der ikke er revideret, og at 
der er en logisk adskillelse/opdeling mellem disse og e reviderede oplysninger. Et helt tilfæl-
digt valg af poster og/eller noter, der ikke revideres, må således ikke forekomme. Der kan så-
ledes ikke fravælges revision af visse noter til årsregnskabet, fx om eventualforpligtelser. 

Det må også forudsættes, at der er kontinuitet med hensyn til hvilke oplysninger, der revide-
res. 

Styrelsen har også set på bestemmelserne i erklæringsbekendtgørelsen og vurderet disses 
betydning, da der kan være et vist samspil med årsregnskabslovens bestemmelser. 

Ifølge erklæringsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, skal der i et årsregnskab eller et koncernregn-
skab, der er revideret, indgå en revisionspåtegning, der omfatter alle de revisionspligtige dele 
af årsrapporten. Da kravet alene omfatter de revisionspligtige dele - og årsregnskabet for en 
virksomhed i regnskabsklasse A ikke er revisionspligtigt - har bestemmelse ikke betydning for 
udtalelsen. 

Der er på baggrund af ovenstående styrelsens opfattelse, at det er i overensstemmelse med 
lovgivningen at medtage ureviderede oplysninger i et årsregnskab for en virksomhed i regn-
skabsklasse A, der ellers er revideret. Dette er dog betinget af, at det tydeligt fremgår af både 
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revisors påtegning og af årsregnskabet hvilke dele, der ikke er revideret, og at der er en lo-
gisk adskillelse mellem de reviderede og de ikke reviderede oplysninger i årsregnskabet. 
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1. Baggrund 
Igennem de senere år er en del forsyningsvirksomheder – private som kommunale – med ud-
gangspunkt i lovændringer eller i forventning om sådanne omdannet til kapitalselskaber. 

Virksomhederne er underlagt et ”hvile i sig selv”-princip. Dette betyder, at virksomhedernes 
indtægter og omkostninger skal balancere, og at lovgivningen sætter grænser for overskud-
det – eventuelt at resultatet skal være 0 – samt grænser for anvendelse af et eventuelt over-
skud. 

I visse speciallove er det tilladt at indregne en godkendt forrentning af kapitalejernes investe-
ring i salgsprisen (taksten). Dette betyder, at der her tillades et begrænset overskud. Reg-
lerne for de forskellige typer af forsyninger følger ”hvile i sig selv”-princippet, men med for-
skellig udformning omkring afskrivninger og henlæggelser mv. 

”Hvile i sig selv”-princippet afviger fra de principper, som hovedparten af erhvervsvirksomhe-
der drives ud fra. Formålet i de erhvervsdrivende virksomheder er normalt at maksimere virk-
somhedernes overskud. I forsyningsvirksomheder, som drives efter ”hvile i sig selv”-princip-
pet, er formålet derimod oftest at levere billigst mulige forsyningsydelser til virksomhedernes 
kunder (forbrugere). 

De forskellige formål medfører særlige regnskabsmæssige problemstillinger, både hvad angår 
årsregnskabets opstilling og præsentation, og hvad angår indregning og måling. Dette notat 
behandler nogle af de centrale regnskabsmæssige problemstillinger. Notatet fokuserer på 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-regnskabsaflaeggelse-i-forsyningsvirksomheder-underlagt-prisregulering
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visse helt særlige udfordringer som ”hvile i sig selv”-princippet indebærer set fra en regn-
skabsmæssig vinkel. Notatets konklusioner kan derfor ikke anvendes analogt for andre typer 
af virksomheder. 

Lovgivning 
Forsyningsvirksomheder, som drives i aktie- eller anpartsselskaber m.v., er underlagt sel-
skabsloven. (Andre virksomhedsformer som fx andelsselskaber, vil tillige, som hovedregel, 
være underlagt årsregnskabsloven.) Som følge heraf er selskaberne samtidigt underlagt års-
regnskabsloven, idet disse selskabsformer ifølge årsregnskabsloven altid anses for erhvervs-
drivende virksomheder og tillige er omfattet af årsregnskabspligten og obligatorisk regn-
skabsaflæggelse, jf. årsregnskabslovens § 1, stk. 2, og § 3, stk. 1, nr. 1. 

Regnskabspligten følger af EU’s 4. selskabsdirektiv. Direktivet indeholder de nærmere krav til 
årsregnskabet og er implementeret i årsregnskabsloven. Dansk særlovgivning kan således 
som hovedregel ikke undtage aktie- eller anpartsselskaber helt eller delvist fra årsregnskabs-
loven, medmindre dette er hjemlet i et EU-direktiv eller en EU-forordning. 

Særlovgivningen kan dog naturligvis stille yderligere krav til oplysninger og udarbejdelse af 
særlige regnskaber (reguleringsmæssige regnskaber) til tilsynsmyndigheder og andre. Så-
danne reguleringsmæssige regnskaber kan være aflagt efter principper, der afviger fra prin-
cipperne i årsregnskabsloven. 

Forsyningsselskaber i anparts- eller aktieselskabsform har dermed pligt til at aflægge årsrap-
port efter årsregnskabslovens bestemmelser. Selskabets øverste ledelse er ansvarlig for op-
fyldelsen af regnskabspligten. 

Notatets anvendelsesområde 
Nærværende notat om regnskabsmæssige problemstillinger er rettet mod monopollignende 
forsyningsselskaber underlagt prisregulering. Indholdet berører alene disse selskaber og kan 
således ikke udvides til eller anvendes på andre erhvervsdrivende virksomheder. 

Notatet tager ikke stilling til detailreguleringsbestemmelserne i lovgivningen for de enkelte 
forsyningssektorer. Notatet omhandler de forsyningsselskaber, som er udskilt i særskilte an-
parts- eller aktieselskaber. Notatet vil dog også kunne anvendes af forsyningsselskaber, som 
drives i andre virksomhedsformer og som aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven. 

Herudover omhandler notatet kun fortolkning af regnskabsmæssige problemstillinger og præ-
sentation vedrørende forsyningsselskabers årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven. No-
tatet omfatter således ikke bestemmelserne i de særlove, der gælder for forsyningsvirksom-
heder. 

Det samme gør sig gældende vedrørende fortolkning af sidstnævnte loves enkeltbestemmel-
ser, idet en sådan fortolkning ligger uden for Erhvervs-og Selskabsstyrelsens område. Fortolk-
ning og forståelse af de omtalte love henhører under de ansvarlige ressortministerier, som 
administrerer, kontrollerer og håndhæver disse love. 

Regnskabsmæssig problemstilling 
Den regnskabsmæssige problemstilling kan opdeles i tre dele ud fra følgende spørgsmål: 

 Skal der foretages nedskrivning af anlægsaktiverne i forsyningsselskaber, hvis dette vil 
være krævet efter årsregnskabslovens § 42? 

 Skal såkaldt over- og underdækning indregnes i årsrapporten og i bekræftende fald, 
hvordan skal dette præsenteres i årsrapporten? 
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 Hvordan skal indskudt kapital og opsparet overskud, som efter særlovgivning ikke kan 
udloddes, præsenteres i egenkapitalen? 

 

2. Fortolkning: Ad. 1 Nedskrivning i henhold til årsregnskabslovens § 42 
Problemstillingen, som belyses nedenfor, er samspillet mellem ”hvile i sig selv”-princippet og 
reglerne om nedskrivningstests. Dette samspil betyder, at kapitalværdien på et erhvervet ak-
tiv ofte vil være meget lav, hvis aktivets pengestrømme tilbagediskonteres med et normalt 
forrentningskrav. Resultatet er, at der ved udarbejdelse af en nedskrivningstest vil kunne kon-
stateres et nedskrivningsbehov. 

Årsregnskabslovens § 42 om pligt til nedskrivning til en lavere genindvindingsværdi. finder 
anvendelse på forsyningsselskaberne. (Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapi-
talværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg.) 

Forsyningsselskabernes problem er, at prisreguleringen medfører et så lavt afkast, at kapital-
værdien på et aktiv allerede på erhvervelsestidspunktet kan være under kostprisen. (Kapital-
værdien er den tilbagediskonterede værdi (nutidsværdien) af de fremtidige nettoindbetalin-
ger, som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved en fortsat benyttelse i den nu-
værende form.) 

Da årsregnskabslovens bestemmelse i sig selv ikke indeholder undtagelser eller muligheder 
for fravigelser, uanset om dette ville kunne begrundes i virksomhedens art, formål, omfang 
eller branche m.m., kan forsyningsselskaberne efter styrelsens opfattelse ikke fravige be-
stemmelsen med henvisning til en særlovgivnings eventuelle særlige regler for overskudsdan-
nelsen, som påvirker målingen. 

Indregning og måling af materielle anlægsaktiver efter årsregnskabsloven gennemgås derfor 
nedenfor i hovedtræk. 

Indregning for aktiver fremgår af årsregnskabslovens § 33. Af denne fremgår det, at et aktiv 
skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Det fremgår af årsregnskabslovens § 36, at aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første 
indregning skal måles til kostpris. 

Opgørelsen af kostprisen for materielle anlægsaktiver foretages efter årsregnskabslovens 
§ 40. Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af 
anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte 
kan henføres til det fremstillede aktiv. 

Det er herudover efter styrelsens fortolkning krævet, at omkostninger til reetablering ved 
endt anvendelse ligeledes skal indregnes som en del af kostprisen og som en hensættelse. 

Det fremgår videre af bestemmelsen, at renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstil-
lingen, og som vedrører fremstillingsperioden, kan indregnes i kostprisen. 

Forsyningsselskabernes anlægsaktiver (herunder selve forsyningsnettet) skal således ved før-
ste indregning måles til kostpris. Kostprisen skal indeholde alle de omkostninger, der er foran-
lediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor den pågældende del af forsyningsnettet er 
klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til fremstillede aktiver til brug i 
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forsyningsnettet. Herunder skal eventuelle reetableringsomkostninger indregnes som en del 
af aktivets værdi. 

Efter første indregning skal der, jf. årsregnskabslovens § 43, foretages en systematisk af-
skrivning på aktivelementerne over de enkelte elementers forventede brugstid. I afskrivnings-
grundlaget skal der tages hensyn til en eventuel restværdi, eksempelvis ved mulighed for salg 
af aktivelementet eller som materialer til genanvendelse og –brug eller skrotningsværdi. 

Det fremgår endvidere af årsregnskabsloven § 42, at anlægsaktiver, som ikke løbende regule-
res til dagsværdi, skal nedskrives til en lavere genindvindingsværdi. Hvis det ikke er muligt at 
fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, skal aktiverne vurderes samlet i den 
mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig gen-
indvindingsværdi (pengestrømsfrembringende enheder – på engelsk: Cash Generating Unit, 
CGU). Dette kan tænkes at være aktuelt for forsyningsselskaber med sammenhængende net, 
hvor hele nettet som udgangspunkt vil udgøre den mindste gruppe af 
aktiver. 

Genindvindingsværdi for et aktiv er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fra-
trukket forventede omkostninger ved et salg. 

I årsregnskabslovens bilag 1, punkt D, nr. 4, er de nævnte regnskabsmæssige værdier define-
ret. (Kapitalværdien: ”For et aktiv er kapitalværdien den tilbagediskonterede værdi (nutids-
værdien) af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventes at ind-
bringe ved en fortsat benyttelse i den nuværende funktion …” Salgsværdien: ”For et aktiv er 
salgsværdien den pris, aktivet kan sælges til på balancedagen…”) 

Årsregnskabslovens bestemmelse om nedskrivning bygger på IAS 36, Værdiforringelse af ak-
tiver, selvom dette ikke fremgår direkte af lovbemærkningerne. (Lovforslag nr. L 138, frem-
sat den 10/1 2001.) Regnskabsrådets rapport, der dannede baggrund for årsregnskabsloven, 
henviser dog til IAS 36, ligesom loven generelt er bygget på de grundlæggende bestemmelser 
i IAS/IFRS. (Regnskabsrådets rapport fra marts 1999 om den ny årsregnskabslov.) Det er der-
for naturligt at tage udgangspunkt i IAS 36 for yderligere vejledning til, hvornår og hvordan 
nedskrivningstesten skal gennemføres. 

IAS 36 er opbygget noget anderledes end årsregnskabsloven. Efter IAS 36 fremgår det klart, 
at der alene skal laves en nedskrivningstest, hvis der ved regnskabsårets udløb er indikationer 
på værdiforringelse af et aktiv. Disse indikationer kan eksempelvis være ændrede markedsfor-
hold, teknologisk udvikling, eller at aktivet er taget ud af brug eller har fået nedsat ydeevnen. 

Udgangspunktet i IAS 36 er således, at der alene skal laves nedskrivningstest, hvis der på ba-
lancetidspunktet er indikationer på værdiforringelse. Indikationerne skal initiere, at virksom-
heden foretager en nedskrivningstest for at kunne afgøre, hvorvidt aktivets bogførte værdi er 
højere eller lavere end dets genindvindingsværdi. Er den bogførte værdi højere end genindvin-
dingsværdien, skal aktivet nedskrives til denne værdi. 

Årsregnskabslovens bestemmelse om den pligtmæssige nedskrivning præciserer ikke årsager 
til, og hvornår der skal laves test for nedskrivningsbehov for anlægsaktiver. 

Loven fastsætter blot i § 42, stk. 1, at 

”Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, skal ned-
skrives til en lavere genindvindingsværdi.” 
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Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det ej heller, hvilke betingelser eller begivenhe-
der, der kan udløse et nedskrivningsbehov og udarbejdelse af en nedskrivningstest. Her næv-
nes 

”midlertidige udsving i salgsværdien eller virksomhedens nytte af aktivet, der ikke nød-
vendigvis er en ændring af kapitalværdien, hvis virksomheden forventer, at værdien ret-
ter sig op inden for en rimelig tid”. Omvendt i tilfælde af ”mere varige fald i aktivets 
salgsværdi, som normalt vil føre til, at virksomheden før eller siden må nedskrive aktivet, 
da der ofte er en vis sammenhæng mellem salgsværdien og kapitalværdien”. 

Sondringen i lovbemærkningerne skyldes formentlig opdelingen i den tidligere gældende års-
regnskabslov (før 2001) med hensyn til kravene om varighed ved opskrivninger og ikke forbi-
gående værdiforringelse ved nedskrivninger. Yderligere omtales i bemærkningerne, at 

”anskaffer virksomheden aktiver, der viser sig at være defekte, eller hvor genindvindings-
værdien med det samme viser sig at være lavere end kostprisen, så skal aktivets værdi 
nedskrives til genindvindingsværdien.” 

Dette må antages at dække over den situation, hvor det købte aktiv ikke lever op til forvent-
ningerne til aktivets positive nettopengestrømme. 

For forsyningsselskaberne er der det særlige forhold, at der efter selskabets erhvervelse af 
forsyningsnettet eller enkeltaktiver som udgangspunkt ikke er indtrådt begivenheder, som gi-
ver indikation på værdiforringelse. Den – i disse selskaber helt særlige – indikation på værdi-
forringelse, eksisterer allerede på erhvervelsestidspunktet af aktivet, som følge af de særlige 
regler for afkast på den investerede kapital. 

Der kan derfor stilles spørgsmål ved, om der i forsyningsselskaberne overhovedet skal foreta-
ges nedskrivningstest under IFRS, medmindre der efter anskaffelsen af aktiverne er fremkom-
met indikationer på værdiforringelse af aktiverne. 

Årsregnskabsloven må på dette punkt, efter styrelsens opfattelse, fortolkes i overensstem-
melse med IFRS. Dette indebærer, at hvis der ikke for forsyningsvirksomhederne er indtruffet 
begivenheder, der indikerer nedskrivningsbehov, er det ikke nødvendigt, at forsyningsselska-
berne foretager en nedskrivningstest på anlægsaktiverne. Ved at fortolke bestemmelsen i 
overensstemmelse med IFRS sikres det, at der kun skal laves nedskrivningstests, når der er 
indikationer på værdiforringelser. For synspunktet taler også, at der modsætningsvis skulle 
foretages nedskrivningstests af alle aktiver, herunder af eventuel goodwill hvert år, hvilket 
ikke er intentionen med bestemmelsen i årsregnskabsloven. 

Hvis der imidlertid indtræffer begivenheder, som efter IAS 36 indikerer, at der skal laves ned-
skrivningstest, skal der naturligvis også i forsyningsselskaberne efter årsregnskabsloven laves 
en helt almindelig nedskrivningstest. 

Når der er indtruffet begivenheder, der indikerer, at der skal foretages nedskrivningstest, fin-
der årsregnskabslovens almindelige regel for nedskrivningstest anvendelse. 

Beregning af kapitalværdi 
Som tidligere omtalt bygger årsregnskabslovens bestemmelse om nedskrivning på IAS 36. 

Efter denne standard kan kapitalværdien bl.a. beregnes efter DCF-modellen (DCF står for ”dis-
counted cash flow”) på baggrund af de tilbagediskonterede fremtidige nettoindbetalinger, 
som aktivet på balancedagen forventes at indbringe ved en fortsat benyttelse i den 
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nuværende funktion. Her kan IAS 36, afsnit 33-57 anvendes som fortolkningsbidrag til, hvor-
dan kapitalværdien skal beregnes. 

Problemstillingen ved beregning af kapitalværdien er primært centreret om, hvorledes diskon-
teringsfaktoren (afkastkravet) i DCF-modellen skal beregnes. 

DCF-modellen forudsætter, at diskonteringsfaktoren er udtryk for tidsværdien af pengestrøm-
mene. Værdien opgøres som den risikofrie rente plus et tillæg baseret på risikoen på det kon-
krete aktiv eller pengestrømsgenerende enhed (CGU), jf. IAS 36, afsnit 55. 

Da risikoen for forsyningsvirksomheder med monopollignende status og prisregulering er be-
grænset, må det antages, at risikotillægget er af minimal størrelse. I konkrete tilfælde kan der 
muligvis argumenteres for, at risikotillægget kan være særligt lavt på grund af selskabernes 
helt særlige karakter. 

Investeringen i anlægsaktiverne er sket som led i selskabernes sædvanlige forretningsmæs-
sige dispositioner til brug for skabelsen af en indtjening. Forrentningen af den investerede ka-
pital vil på grund af de lovgivningsmæssige krav være lav, men dette var både kapitalejerne 
og selskabernes ledelse opmærksomme på allerede på investeringstidspunktet. 

Yderligere gør sig det særlige gældende i forsyningsselskaberne, at selskabsdeltagerne (kapi-
talejerne) allerede ved deres kapitalindskud er klar over de specielle betingelser og begræns-
ninger, der gælder for afkastet på deres investering i selskabet. 

Investeringen er heller ikke gennemført for at begunstige investorer eller tredjepart, men er 
foretaget som en almindelig erhvervsmæssig investering, hvorved forsyningsselskabet kan 
opfylde sit formål over for dets kunder. 

Beregningen af kapitalværdi vil dog altid kræve en diskonteringsfaktor, som overstiger den 
risikofrie rente. Dette vil som udgangspunkt ofte medføre en automatisk nedskrivning af akti-
ver i forsyningsselskaber, når der laves en nedskrivningstest. 

Denne situation kendes også ved køb af dattervirksomheder, hvor det forventes, at en væ-
sentlig del af den fremtidige indtjening vil komme fra en forventet omstrukturering (som der 
ikke kan tages hensyn til i beregningen af kapitalværdien). Denne problemstilling er beskrevet 
i BC 69-72 til IAS 36. I denne situation mener IASB, at problemet skal løses ved, at genvind-
vindingsværdien for den erhvervede dattervirksomhed skal beregnes med baggrund i den hø-
jere salgsværdi. 

Situationen med den erhvervede dattervirksomhed skal formentlig anvendes analogt på den 
konkrete situation. Det er herved således også muligt, at genindvindingsværdien for aktiver i 
forsyningsselskaber er lig med salgsværdien. 

Beregning af salgsværdi 
Den pålidelige salgsværdi under IAS 36 er baseret på en indgået salgsaftale, jf. IAS 36, afsnit 
25. Hvis der ikke er indgået en salgsaftale, er værdien på et aktivt marked det bedste udtryk 
for salgsværdien. Hvis der heller ikke er et aktivt marked, skal salgsværdien beregnes baseret 
på de bedste tilgængelige data, herunder aktuelle handler. 

Dette betyder, at salgsværdien er udtryk for, hvad et andet forsyningsselskab vil være villigt 
at betale for aktivet. (Det forudsættes her, at det testede aktiv er en hel pengestrømsfrem-
bringende enhed.) 
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Det forudsættes også, at aktiverne alene vil kunne handles mellem forsyningsselskaber, da 
køber senest ved erhvervelsen bliver omfattet af de særlige regler for forsyningsselskaber. 

Dagsværdiberegningen vil også kunne tage udgangspunkt i en DCF-model. Her er selskaberne 
imidlertid ikke begrænset af de samme krav, som der stilles til fx diskonteringsfaktoren i en 
kapitalværdiberegning. Det er netop ikke kapitalværdien som skal beregnes, men derimod 
hvad en villig køber vil betale for aktivet. 

Det må således forudsættes, at salgsværdien kan opgøres på basis af branchens forrentnings-
krav. Dette forudsætter naturligvis, at det anvendte forrentningskrav er sædvanligt inden for 
branchen, og at det præsenterer den forrentning af investeringen, som det må forventes, at 
en villig og uafhængig part inden for branchen vil kræve ved køb. 

Hvis der inden for branchen investeres på baggrund af afkastkrav, som er lavere end den risi-
kofrie rente, må dette lavere afkastkrav lægges til grund ved beregningen af salgsværdien. Et 
højere afkastkrav ville medføre, at den beregnede salgsværdi ville blive lavere end den reelle 
salgsværdi. 

Ad. 3 Præsentation af indskudt kapital og opsparet overskud, som ikke kan udloddes 
I nogle typer af forsyningsvirksomheder kan der opspares overskud, der ikke skal tilbagebeta-
les til forbrugerne. Omvendt må dette overskud heller ikke blive udloddet til ejerne. Der kan 
også i nogle typer af forsyningsvirksomheder være indskudt kapital (fx en overkurs), som lige-
ledes ikke kan udloddes til ejerne. Begrænsningerne følger af de særlige bestemmelser for 
forsyningsvirksomheder. 

Beløbene er udtryk for egenkapital, da de ikke opfylder definitionen på en forpligtelse. Ejernes 
begrænsede rådighed over posterne medfører ikke, at der er tale om forpligtelser. 

Disse beløb skal, efter styrelsens opfattelse, præsenteres som en bunden reserve i egenkapi-
talen. Overskud kan fx præsenteres som ”overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan 
udloddes”. Indskudt kapital kan være bunden overkurs eller anden bunden reserve. 

Der er en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav til egenkapitalreserver. Der kan 
være restriktioner for udlodning eller mulighed for netop udlodning. 

En reserve, der opstår ved indskudt kapital eller overført overskud, men som i henhold til sær-
lovgivning ikke kan udloddes til selskabsdeltagere, skal præsenteres som bunden reserve på 
egenkapitalen. 

Der er begrænsede krav til sådan en reserve i selskabs- og årsregnskabslovgivningen, dog må 
det af hensyn til et ”retvisende billede” være nødvendigt og hensigtsmæssigt at signalere 
overfor regnskabsbruger, at der er tale om en lovbestemt bunden reserve, som ikke kan ud-
loddes. Det er f.eks. muligt at have en forklarende tekst under egenkapitalnoten, hvoraf det 
fremgår, at kapitalen er bunden og begrundelse herfor. 

Nye arabertalsposter kan tilføjes under egenkapitalen, jf. årsregnskabslovens § 23, stk. 2, og 
benævnelsen kan ændres, jf. § 23, stk. 4. Disse bestemmelser vil være relevante at anvende 
for forsyningsvirksomheder, som har disse særlige reserver af bunden egenkapital. 

Notatets anvendelse 
Notatet giver udtryk for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkninger, som ikke 
nødvendigvis er bindende, idet endelig afgørelse henhører under domstolene. Erhvervs- og 
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Selskabsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at notatet har været forelagt og drøftet i Regn-
skabsrådet. 

De vejledende fortolkninger i notatet, vil naturligvis kun blive benyttet fremadrettet i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsens arbejde i forbindelse med den stikprøvevise undersøgelse af 
modtagne årsrapporter. 

 
3. Fortolkning: Ad. 2 Over- og underdækning i årsrapporten 
Forsyningsvirksomhederne har en lovbestemt tilbagebetalings- eller prisreguleringspligt. Det 
vil sige, at hvis taksterne samlet set har været for høje i forhold til forsyningsvirksomhedens 
omkostninger, så skal den reguleringsmæssige ”overdækning” tilbagebetales til forbrugerne 
som reduktioner i de fremtidige takster. Tilsvarende skal en eventuel reguleringsmæssig ”un-
derdækning” betales af forbrugerne ved fremtidige forhøjelser i taksterne, hvis forsyningssel-
skabet ønsker at gøre brug af muligheden for takstforhøjelser. 

Den reguleringsmæssige over- og underdækning må ikke forveksles med kundernes individu-
elle opgjorte periodeforbrug med merforbrug eller mindre forbrug i forhold til periodens skøn-
nede forbrug. Her er der tale om sædvanlige efterreguleringer af kundernes realiserede for-
brug. Sådanne efterreguleringer præsenteres som almindelige kundetilgodehavender 
eller gældsforpligtelse over for kunder. 

Det skal bemærkes, at når der foretages efterfølgende prisændring som følge af regulerings-
mæssig under- eller overdækning, sker dette ikke nødvendigvis til de forbrugere, som opgjort 
efter forbrug har betalt for meget eller for lidt tidligere, fx som følge af fraflytning. Det regu-
leringsmæssige over-/underdækningsbeløb opgøres på basis af alle forbrugeres samlede peri-
odeforbrug og fordeles på baggrund af, hvad der er målt via separate målere på forbrugsste-
det. Pligten til at reducere prisen på grund af en reguleringsmæssig overdækning eller den 
valgte udnyttelse af retten til at indkræve en reguleringsmæssig underdækning 
følger herved den enkelte måler, og reguleringsbeløb afregnes over for den, som på afreg-
ningstidspunktet er registreret som bruger af den enkelte måler. 

Efter styrelsens opfattelse skal en lovbestemt regulering af for meget eller for lidt opkrævede 
beløb indregnes i resultatopgørelsen som en korrektionspost til nettoomsætningen. Korrekti-
onsposten bør, hvis ikke denne vises som særskilt post i resultatopgørelsen, medtages og 
nærmere omtales i en note til nettoomsætningen. 

Vedrørende indregningen af over- eller underdækningen i balancen er det afgørende, om 
denne kan betragtes som et aktiv eller en gældsforpligtelse. Om indregning af aktiver og for-
pligtelser siger årsregnskabslovens § 33: 

”Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske for-
dele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt…… 

Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå virksomheden og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
Stk. 3. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle 
forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor 
årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået se-
nest på balancedagen.” 

I bilag 1, C, nr. 1 til årsregnskabsloven defineres aktiver således: 
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”1. aktiver 
Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenhe-
der, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

Det er styrelsens opfattelse (på baggrund af ovenstående definitioner), at en reguleringsfor-
pligtelse som følge af en overdækning med pligt til regulering i taksten skal indregnes i balan-
cen. Det samme gør sig gældende ved en underdækning i de tilfælde, hvor forsyningsselska-
bet har valgt at udnytte sin ret til at regulere taksten. 

Et aktiv og en forpligtelse er en eksisterende kontrolleret ressource eller en pligt på balance-
tidspunktet, der er opstået som resultat af begivenheder i det afsluttede regnskabsår. Disse 
begivenheder har bestået i, at selskabet har beregnet prisen med ”overdækning/underdæk-
ning”, hvor denne lovbestemt skal refunderes/betales af forbrugerne. 

Det er styrelsens opfattelse, at hvis der er tale om en monopollignende situation med et leve-
ringsret og en leveringsforpligtelse, og der samtidig i særlovgivningen er en eksigibel ret til 
opkrævning af de faktiske omkostninger, vil det tilgodehavende, som opstår ved en under-
dækning, være så sikker på efterfølgende realisering, at der skal ske indregning som aktiv ef-
ter årsregnskabslovens regler herfor. 

Indregning af en oparbejdet reguleret overdækning, som skal tilbagebetales brugerne, skal 
efter styrelsens opfattelse indregnes som en hensat forpligtelse eller en gældsforpligtelse af-
hængig af særlovgivningens regler på området, herunder hvorledes der skal ske tilbagebeta-
ling af overpriser samt tidspunktet for disse. 

Hvis forsyningsselskabet, som styrelsen har forstået det, har en lovbestemt tilbagebetalings- 
eller prisreguleringspligt, og beløbet kan opgøres pålideligt, og der er fast tidspunkt herfor, er 
det styrelsens opfattelse, at selskabet er pålagt en forpligtelse, som skal præsenteres som en 
gældsforpligtelse i årsregnskabet. 

Er forholdet imidlertid, at forpligtelsen er uvis med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt, 
skal forsyningsselskabet indregne og præsentere beløbet som en hensat forpligtelse (hensæt-
telse). 

Den anvendte praksis skal med opgørelsesmetode m.v. beskrives i redegørelsen eller noten 
for anvendt regnskabspraksis. 
Styrelsen kan i øvrigt henvise til de foreløbige konklusioner på IASBs løbende drøftelser og i 
den anledning udkastet af juli 2009 vedrørende rate-regulerede aktiviteter, ED/2009/8 
”Rate-regulated Activities” med tilhørende udkast til Basics for Conclusions (BC) og Illustra-
tive Examples. (IASB: International Accounting Standard Board, det organ, der udsteder de 
internationale regnskabsstandarder.) 

Ifølge udkastet er der to kriterier, som skal være opfyldt, før der kan være tale om takstregu-
lerede aktiviteter, som skal indregnes i årsregnskabet. For det første skal et godkendt organ 
fastsætte prisen, og kunderne skal være bundet af denne pris. For det andet skal prissatsen 
være fastsat for at betale de udgifter (plus et evt. afkast), som der er ved at drive aktiviteten. 
(ED/2009/8 Question 1 og afsnit 3) 

Efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse skal begrebet 'offentlig prisregulering' efter 
årsregnskabsloven forstås ud fra en principbaseret tilgang. Det væsentlige er, at prisen er re-
guleret og under kontrol af en offentlig myndighed. Prisen kan enten være fastsat for den en-
kelte ydelse eller for en samlet pakke af ydelser, som det sker efter lovgivningen for offentlig 
forsyningsvirksomhed. Der kan også være tale om, at prisen skal forhåndsgodkendes af en 
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myndighed, eller at prisen kalkuleres af virksomheden efter lovgivningens krav, hvorefter 
myndighederne kan beslutte at efterprøve beregningen. 

Virksomheden skal måle over- eller underdækningen på tidspunktet for første indregning og 
efterfølgende til deres forventede nutidsværdi. (ED/2009/8 Question 3 og afsnit 12) Ved ba-
lancedagen skal virksomheden overveje, om taksterne gør det muligt at inddrage de indtæg-
ter, der skal til, og at beløbene kan inddrives. Hvis ikke, skal der i henhold til udkastet indreg-
nes en værdiforringelse i henhold til IAS 36. (ED/2009/8 Question 5 og afsnit 17-20) 

Udkastet lægger også vægt på, at der skal være uddybende oplysningskrav i regnskabet til 
brugerne, således at det er forståeligt og muligt at identificere, hvilke takstmæssige aktiver 
og forpligtelser, der er indregnet i regnskabet. (ED/2009/8 Question 6 og afsnit 24-30) 

En del af diskussionerne til udkastet går på, om der kan være tale om et aktiv, når retten til 
takstforhøjelser gælder hele kundeporteføljen. Det vil sige, at den enkelte kunde ikke har for-
pligtet sig til at efterspørge en given mængde. I udkastet til Basis for Conclusions konkluderer 
IASB, at indregning og måling af reguleringsaktiver og –forpligtelser skal betragtes på et ag-
gregeret kundeniveau som en helhed. (Basis for Conclusions, ED/2009/8 BC afsnit 19) 

 
4. Fortolkning: Ad. 3 Præsentation af indskudt kapital og opsparet overskud, som 

ikke kan udloddes 
I nogle typer af forsyningsvirksomheder kan der opspares overskud, der ikke skal tilbagebeta-
les til forbrugerne. Omvendt må dette overskud heller ikke blive udloddet til ejerne. Der kan 
også i nogle typer af forsyningsvirksomheder være indskudt kapital (fx en overkurs), som lige-
ledes ikke kan udloddes til ejerne. 

Begrænsningerne følger af de særlige bestemmelser for forsyningsvirksomheder. Beløbene er 
udtryk for egenkapital, da de ikke opfylder definitionen på en forpligtelse. Ejernes begræn-
sede rådighed over posterne medfører ikke, at der er tale om forpligtelser. 

Disse beløb skal, efter styrelsens opfattelse, præsenteres som en bunden reserve i egenkapi-
talen. Overskud kan fx præsenteres som ”overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan 
udloddes”. Indskudt kapital kan være bunden overkurs eller anden bunden reserve. 

Der er en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav til egenkapitalreserver. Der kan 
være restriktioner for udlodning eller mulighed for netop udlodning. 

En reserve, der opstår ved indskudt kapital eller overført overskud, men som i henhold til sær-
lovgivning ikke kan udloddes til selskabsdeltagere, skal præsenteres som bunden reserve på 
egenkapitalen. 

Der er begrænsede krav til sådan en reserve i selskabs- og årsregnskabslovgivningen, dog må 
det af hensyn til et ”retvisende billede” være nødvendigt og hensigtsmæssigt at signalere 
overfor regnskabsbruger, at der er tale om en lovbestemt bunden reserve, som ikke kan ud-
loddes. Det er fx muligt at have en forklarende tekst under egenkapitalnoten, hvoraf det frem-
går, at kapitalen er bunden og begrundelse herfor. 

Nye arabertalsposter kan tilføjes under egenkapitalen, jf. årsregnskabslovens § 23, stk. 2, og 
benævnelsen kan ændres, jf. § 23, stk. 4. Disse bestemmelser vil være relevante at anvende 
for forsyningsvirksomheder, som har disse særlige reserver af bunden egenkapital. 
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5. Notatets anvendelse 
Notatet giver udtryk for Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkninger, som ikke 
nødvendigvis er bindende, idet endelig afgørelse henhører under domstolene. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at notatet har været forelagt og drøftet i Regn-
skabsrådet. 

De vejledende fortolkninger i notatet, vil naturligvis kun blive benyttet fremadrettet i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsens arbejde i forbindelse med den stikprøvevise undersøgelse af 
modtagne årsrapporter. 
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Udtalelse udsendt af Erhvervsstyrelsen 26. marts 2021 
Erhvervsstyrelsen har den 26. marts 2021 udsendt en udtalelse om måling af renteswaps i 
årsregnskaber for andelsboligforeninger. Udtalelsen træder i stedet for vejledningen for så 
vidt angår renteswaps, som hovedsageligt er omtalt i vejledningens kapitel 3 under "Gælds-
forpligtelser". 

 Læs udtalelse om 'Måling af renteswaps i årsregnskaber for andelsboligforeninger' 

 
1. Indledning 
I mange andelsboligforeninger er det en udfordring at udarbejde et regnskab, som er oversku-
eligt og informativt for brugerne. 

Derfor besluttede erhvervs- og vækstministeren i 2010 at lade Erhvervsstyrelsen udarbejde 
en vejledning om regnskaber for andelsboligforeninger, der er omfattet af årsregnskabslo-
ven. Den vigtigste del af vejledningen er et såkaldt ”modelregnskab”, som det anbefales at 
bruge, da det både sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav. 

Vejledningen blev til i et tæt samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsenta-
tion, Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske BOLIGadvokater, Ejendomsforenin-
gen Danmark, Finansrådet, FSR – danske revisorer, daværende Ministeriet for By, Bolig og 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-hvordan-du-laver-et-gennemskuelige-regnskab-din-andelsboligforening
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-udtalelse-om-maaling-af-renteswaps-i-aarsregnskaber-andelsbolig-foreninger
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Landdistrikter, Realkreditforeningen og Realkreditrådet og er i indeværende udgave opdate-
ret i 2015. 

I 2010 deltog de - dengang - to selvstændige organisationer Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer og Foreningen Registrerede Revisorer FRR. 

1.1. Inden du læser videre 

Andelsboligforening eller sameje? 
Denne vejledning har alene til formål at beskrive de regnskabsmæssige forhold for traditio-
nelle andelsboligforeninger, omfattet af andelsboligforeningslovgivningen. De særlige for-
hold, der måtte gøre sig gældende for de andelsboligforeninger, der skatteretligt må karakte-
riseres som samejer, er således ikke omfattet af denne vejledning. 

Andelsboligforeningsloven eller årsregnskabsloven? 
Det fremgår af § 6, stk. 8, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andels-
boligforeningsloven), at ”bestyrelsen skal som note til årsregnskabet oplyse andelens værdi 
på balancedagen, beregnet i overensstemmelse med § 5, samt eventuelle vedtægtsbestem-
melser om prisfastsættelsen”. Beregningen er derfor indarbejdet som en note i modelregn-
skabet, men det skal for en god ordens skyld bemærkes, at beregningen ikke er omfattet af 
krav i årsregnskabsloven, men som nævnt netop følger af andelsboligforeningsloven. Det 
medfører, at der kan være forskel på opgørelsen af foreningens egenkapital efter årsregn-
skabsloven og opgørelsen af andelsværdien efter andelsboligforeningsloven. 

Nye ord og udtryk 
På enkelte områder er der i denne vejledning valgt en mere dagligdags terminologi end 
den, der er gældende i årsregnskabsloven. Således anvendes eksempelvis begrebet ”værdian-
sættelse”, mens den tilsvarende betegnelse i årsregnskabsloven er ”måling”. Meningen er den 
samme. 

2. Lovens krav 
Det er som udgangspunkt ikke et krav i årsregnskabsloven, at andelsboligforeninger skal af-
lægge årsrapport. Det følger derimod af andelsboligforeningsloven, at andelsboligforenin-
ger skal aflægge årsregnskab, og det betyder, at foreningerne skal følge en række grundlæg-
gende krav i årsregnskabsloven Det er eksempelvis efter årsregnskabsloven et grundlæg-
gende krav, at årsregnskabet skal give et såkaldt retvisende billede af andelsboligforeningens 
økonomiske forhold. En forudsætning for, at årsregnskabet kan give et retvisende billede af 
andelsboligforeningens økonomiske forhold er, at det indeholder oplysninger om forhold, der 
er relevante for regnskabslæserne, og at oplysningerne er pålidelige og overskuelige og der-
med støtter regnskabsbrugerne ved deres økonomiske beslutninger. 

En andelsboligforening skal typisk efterleve de grundlæggende krav i den regnskabsklasse 
i årsregnskabsloven, som benævnes som regnskabsklasse A.  Foreningen kan dog vælge at 
følge yderligere krav fra regnskabsklasse B. Foreningen behøver ikke følge hele det højere 
sæt af regler, men skal følge hele det højere sæt af regler på en systematisk og konsekvent 
måde. Det betyder eksempelvis, at hvis en forening tilvælger muligheden for at optage ejen-
dommen til dagsværdi (en regnskabsklasse B-bestemmelse), skal foreningen også indregne de 
øvrige bestemmelser fra klasse B, der vedrører ejendommen og finansieringen heraf. Det in-
debærer eksempelvis, at eventuelle renteswaps skal indregnes til dagsværdi. Dette skyldes, at 
såvel værdien af ejendommen som af renteswappen påvirkes af udviklingen i renteniveauet - 
om end i modsat retning. 
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Om regnskabsklasse A og B 

Der kan dog forekomme situationer, hvor andelsboligforeninger ved siden af det sæd-
vanlige andelsformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem 
egentlig erhvervsdrift. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som udgangs-
punkt være omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og skal dermed 
efterleve kravene i regnskabsklasse B. 

Regnskabsklasse B er den regnskabsklasse, der omfatter de mindste aktie- og anparts-
selskaber m.v. 

Det overordnede krav om et retvisende billede suppleres af en række grundlæggende forud-
sætninger: 

Periodisering 
Foreningen skal henføre indtægter og omkostninger til det regnskabsår, hvor de finder sted, 
uanset betalingstidspunktet. En boligafgift for januar, der indgår den 30. december, skal såle-
des henføres til det nye regnskabsår. Tilsvarende skal en håndværkerregning fra den 28. de-
cember henføres til det gamle regnskabsår, selvom den først betales i januar. 

Reel kontinuitet 
Præsentation, indregningsmetoder, målegrundlag (grundlag for værdiansættelse) og klassifi-
kation af regnskabsposter skal være ens fra regnskabsår til regnskabsår, medmindre forenin-
gens bestyrelse har vurderet, at en ændret præsentation eller klassifikation bedre vil give 
et retvisende billede. 

Foreningen kan således vælge at skifte fra at opgøre ejendommens værdi til kostpris (anskaf-
felsessum) til at opgøre den til dagsværdi (prisen i handel og vandel), men ændringen skal i så 
fald følges konsekvent, således at der fremover skal opgøres en dagsværdi hvert år. 

Bruttoværdier 
Foreningen må ikke modregne aktiver og passiver samt indtægter og omkostninger medmin-
dre lovgivningen specifikt kræver det. 

Neutralitet 
Neutralitet betyder, at praksis og skøn ikke må tilpasses særlige ønsker til resultat eller egen-
kapital. Man må således ikke være optimistisk – eller det modsatte – og eksempelvis udarbejde 
et optimistisk regnskab, der gør det nemmere at tiltrække nye andelshavere. 

Klarhed 
Foreningen skal aflægge årsrapporten på en klar og overskuelig måde. Der må ikke være tve-
tydige eller vildledende udsagn eller oplysninger. Uvæsentlige oplysninger må ikke fylde så 
meget, at de derved overskygger eller slører de væsentlige i årsrapporten. Derfor skal de en-
kelte regnskabsposter være et sammendrag af elementer af samme art og funktion. 

Formel kontinuitet 
Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående år. 
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3. Vejledning til årsregnskabets enkelte poster og elementer 
Det vigtigste element i denne vejledning er det modelregnskab med tilhørende noter m.v., der 
er indarbejdet som en del af vejledningen. Følger foreningen denne model, vil den som ud-
gangspunkt kunne aflægge en årsrapport, der er informativ og overskuelig og som efterlever 
lovens krav. 

Gennemgangen af posterne nedenfor i dette afsnit er ikke i sig selv udtømmende, men 
skal ses i sammenhæng med modelregnskabet. 

Indtægter 
Der skal anføres de indtægter, der vedrører regnskabsåret. Det betyder eksempelvis, at bolig-
afgift for januar, der er indbetalt sidst i december, skal indtægtsføres i det nye år. 

Lejeindtægter bør i en note specificeres på relevante poster som eksempelvis leje af boligleje-
mål, leje af erhvervslejemål og udlejning af garager og kælderrum. 

Indskud samt tillægsværdi fra nye andelshavere er ikke en indtægt, men er en tilgang på 
egenkapitalen. 

Hvis foreningen modtager byfornyelsestilskud, bør der i en note gives oplysning om nedtrap-
ning og bortfald. 

Hvis foreningen opkræver moderniseringstillæg, der indgår i boligafgiften, bør det i note oply-
ses, hvor stort dette beløb er, hvor mange boliger, det vedrører, hvordan det aftrappes og 
hvornår det er helt bortfaldet. 

Vedligeholdelse 
Her anføres de omkostninger, der er afholdt for at fastholde ejendommens stand. Det gælder 
uanset om der er tale om den almindelige, løbende vedligeholdelse eller større, planlagte op-
gaver (genopretning og renovering). I det omfang de udførte arbejder bringer ejendommen i 
bedre stand end på det tidspunkt, hvor foreningen overtog ejendommen, er der ikke tale om 
vedligeholdelse, men om forbedringer, der tillægges ejendommens kostpris. 

Foreningen skal anføre de fulde omkostninger til eksempelvis udskiftning af tag, uanset om 
foreningen i tidligere år har sparet op og har en reservation, der anvendes hertil. I det regn-
skabsår, hvor omkostningen afholdes, opløses reservationen via resultatdisponeringen. Regn-
skabsmæssigt sondres der mellem vedligeholdelse og forbedring af ejendommen på den 
måde, at hvis ejendommen ved det udførte arbejde bringes i bedre stand end den var på det 
tidspunkt, hvor foreningen overtog den, er der tale om forbedring, der skal tillægges ejen-
dommens kostpris. 

Afskrivning 
Der skal afskrives på eksempelvis inventar over den forventede brugstid, men der er ikke krav 
om afskrivning på ejendommen. Hermed adskiller andelsboligforeninger sig fra almindelige 
erhvervsvirksomheder, organiseret i eksempelvis aktie- og anpartsselskaber, og andre virk-
somheder, der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse A 

Resultatdisponeringen 
Specifikationen af ”Overført til ”Overført resultat m.v.”” følger ikke af krav i årsregnskabslo-
ven. Fordelingen er derimod begrundet i et ønske om at kunne vise en række poster, der gør 
det muligt at vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift har været tilstrækkelig til at dække 
de betalinger, der var forudsat. 
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Beløb, der reserveres til fremtidig vedligeholdelse, er ikke en omkostning i det aktuelle regn-
skabsår. 

Ejendommen 
Foreningen kan vælge mellem at værdiansætte ejendommen til den oprindelige kostpris eller 
til dagsværdi7. Der skal være særligt gode grunde til at ændre værdiansættelsesmetode. Der 
kan således ikke skiftes mellem kostpris og dagsværdi fra år til år. Er dagsværdi valgt som 
værdiansættelsesmetode, skal den opgøres hvert år. Den offentlige ejendomsvurdering kan 
som udgangspunkt ikke anses for et udtryk for dagsværdien. 

Kostprisen er det beløb, der oprindeligt er betalt med tillæg af evt. betaling for tilbyg-
ninger og forbedringer af ejendommen. 

Dagsværdien er et udtryk for prisen i handel og vandel mellem uafhængige parter. Den 
kan eksempelvis fastsættes ved at se på evt. handler med tilsvarende ejendomme, eller 
ved hjælp af en valuar. 

Når foreningen værdiansætter ejendommen til kostpris, har den et ansvar for at vurdere, om 
ejendommen er faldet i værdi. I så fald skal ejendommen nedskrives til denne lavere værdi. 
Denne lavere værdi er i årsregnskabsloven benævnt genindvindingsværdien. Genindvindings-
værdien er den højeste af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket forventede omkostnin-
ger ved salg. Nedskrivningen skal derfor ske til en eventuel lavere genindvindingsværdi, selv 
om ejendommen som udgangspunkt værdiansættes til kostprisen. 

Andre reserver (generalforsamlingsbestemte henlæggelser)  
Uanset at beløbene tidligere er reserveret til bestemte formål af generalforsamlingen, kan ge-
neralforsamlingen efterfølgende vælge at omgøre beslutningen og anvende beløbene til andre 
formål. Beløbene er en del af egenkapitalen. Der kan ikke uden for egenkapitalen hensættes 
beløb til eksempelvis fremtidig vedligeholdelse. 

Gældsforpligtelser 
Denne post kan udover traditionelle lån, optaget i realkreditinstitutter og pengeinstitutter, 
omfatte mere komplicerede finansieringsformer som eksempelvis renteswaps og trappelån. 
Oplysning om gældsforpligtelser og andre finansielle forpligtelser er af stor værdi for regn-
skabslæseren. Det gælder såvel for nuværende andelshavere som for eventuelle nye andels-
havere og deres finansieringskilder. Jo mere kompliceret, foreningens finansiering er, jo vigti-
gere er det at give en grundig beskrivelse heraf. Det er især vigtigt at oplyse om usædvanlige 
lånevilkår, eksempelvis i form af allerede aftalte ændringer i rente og afdragsprofil. 

Der bør gives oplysning om eksempelvis rentesats, restløbetid, lånetype (eksempelvis F1, F3 
eller CIBOR 6), afdragsfrihedsperiode og hvornår, næste rentetilpasning skal ske. På nuvæ-
rende tidspunkt hører eksempelvis renteswaps og trappelån til blandt de mere komplicerede 
finansieringsformer, men fremtiden vil formentligt bringe nye. Det er derfor ikke muligt i 
denne vejledning at give en udtømmende beskrivelse af de mere komplicerede finansierings-
former, der vil kunne forekomme i en andelsboligforening. 

Årsregnskabsloven stiller ikke specifikke krav om, hvilken metode, andelsboligforeninger, der 
følger regnskabsklasse A, skal anvende til at opgøre gælden. Der kan i stedet hentes inspira-
tion i regnskabsklasse B, hvorefter gælden efter første indregning skal opgøres til amortiseret 
kostpris på balancedagen. Efter denne metode fordeles stiftelsesomkostninger og kurstab 
over lånets samlede løbetid, så disse omkostninger ikke belaster resultatopgørelsen på én 
gang i et enkelt år. 
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Ved et stående lån på 1 mio. kr. med en løbetid på 10 år, en rentefod på 6 pct. p.a. og stiftel-
sesomkostninger på 20.000 kr. (der tillægges lånet), som etableres primo januar, skal der så-
ledes på etableringstidspunktet indregnes 1.000.000 kr. (det modtagne beløb) som en for-
pligtelse. På balancedagen opgøres lånet til 1.002.000 kr., opgjort som lånets nominelle 
værdi, 1.020.000 kr. (der kan afstemmes til årsopgørelsen fra långiver) med fradrag af den 
resterende andel af låneomkostningerne på 18.000 kr. Låneomkostningerne fordeles over ti 
år, og på balancetidspunktet er der forløbet ét år. Ni tiendedele af stiftelsesomkostningerne 
resterer således at blive fordelt på dette tidspunkt, svarende til 18.000 kr. Renteomkostnin-
gen for året udgør 6 pct. af lånets nominelle værdi, 1.020.000 kr. = 61.200 kr., med tillæg af 
10 pct. af stiftelsesomkostningerne på 20.000 kr. = 2.000 kr. 

I praksis kan foreningen vurdere, om stiftelsesomkostningerne er uvæsentlige og dermed 
vælge at omkostningsføre etableringsomkostningerne på   etableringstidspunktet. 

For et obligationslån behandles kurstab på samme måde som stiftelsesomkostningerne på et 
kontantlån. Det gælder her, at i det omfang, lånet er optaget til en kurs, der ligger tæt på 
100, kan foreningen vurdere, om kurstabet er uvæsentligt og dermed vælge at omkostnings-
føre kurstabet på etableringstidspunktet. 

Hvis rentefoden i lånets første år eksempelvis er reduceret til 3 pct. (såkaldt trappelån), redu-
ceres den gennemsnitlige rentefod i perioden til omkring 5,7 pct. Der skal opgøres en effektiv 
rente over hele lånets løbetid. For overskuelighedens skyld er renten i eksemplet lineært for-
delt. Det medfører, at første års rentebetaling (excl. fordeling af stiftelsesomkostninger) vil 
sammensætte sig af 3 pct. af 1.000.000 kr. = 30.000 kr., der betales på normal vis, og en be-
regnet rente på 2,7 pct. x 1.000.000 kr. = 27.000 kr., der opføres som en forpligtelse. I de 
efterfølgende år betales der 6 pct. i rente, og en niendedel af forpligtelsen indtægtsføres un-
der finansielle omkostninger. Hermed opnås, at renteomkostningen bliver den samme 
(samme effektive rente) i alle årene. 

Hvis en forening har indekslån, skal den årlige indeksregulering føres som en finansiel om-
kostning i resultatopgørelsen. 

Værdien af renteswaps på statustidspunktet skal medtages, hvis det er nødvendigt for at give 
et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold. Hvis foreningen har valgt at optage 
ejendommen til dagsværdi, skal dagsværdien af renteswaps altid medtages i årsregnskabet. 
En renteswap med negativ dagsværdi indregnes i tilknytning til prioritetsgælden. En rente-
swap med positiv dagsværdi indregnes som et finansielt anlægsaktiv. 

Reguleringen af dagsværdien fra år til år påvirker ikke resultatopgørelsen, men skal i stedet 
føres direkte på egenkapitalen. 

Der kan ikke uden for egenkapitalen hensættes beløb til eksempelvis fremtidig vedligehol-
delse. 

Grundejernes Investeringsfond 
Bindingspligten består af indestående på særskilt konto hos Grundejernes Investerings-
fond med tillæg af årets skyldige indbetaling. Foreningen har pligt til at vedligeholde ejendom-
men for et tilsvarende beløb. Bindingspligten formindskes og indeståendet frigives i det om-
fang afholdte vedligeholdelsesomkostninger overstiger de hos lejerne opkrævede beløb i hen-
hold til bestemmelserne i boligreguleringsloven. 

Beløbet nedsættes ved et lejemåls overgang til andel. 
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Hvis bindingssaldoen bliver negativ – altså hvis foreningen har anvendt et større beløb til ved-
ligeholdelse end den samlede bindingspligt – tages beløbet ikke op som et tilgodehavende. I 
stedet oplyses der om beløbet som et eventualaktiv. 

Eventualaktiver og eventualforpligtelser 
Foreningen skal herunder give oplysninger om alle hæftelser og forpligtelser, den har påtaget 
sig, herunder eksempelvis pantsætninger, garantistillelser og tilbagefaldsklausuler. 

Herunder gælder efter andelsboligforeningslovens § 5, stk. 11 (Indsat ved lov nr. 610 af 
12. juni 2013), at hvis der er ydet støtte fra staten eller kommunen til etablering af en andels-
boligforening, skal størrelsen af den udbetalte støtte, som efter § 160 k i lov om almene boli-
ger m.v. kan kræves tilbagebetalt ved salg af 
andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligfor-
ening, anføres i en note til årsregnskabet. 

Nøgleoplysninger 
Som note til modelregnskabet er indsat en række nøgleoplysninger, jf. bekendtgørelse nr. 2 af 
6. januar 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt visse supplerende nøgletal, 
der ikke kræves efter bekendtgørelsen, men som vurderes at give nyttig information til regn-
skabsbrugerne. Arealangivelserne skal basere sig på BBR-registrets informationer. Hvis for-
eningen benytter sig af en fordelingsnøgle for hæftelse og betaling m.v., der ikke er arealba-
seret, skal det oplyses. 

Andelsværdiberegningen 
Det er efter andelsboligforeningslovens § 6, stk. 8, et krav, at bestyrelsen som note til års-
regnskabet skal oplyse andelens værdi på statusdagen, beregnet i overensstemmelse med § 5 
samt eventuelle vedtægtsbestemmelser om prisfastsættelsen. I modelregnskabet er der der-
for indsat denne note.  Andelsboligforeningsloven anviser tre forskellige metoder til bereg-
ning af andelsværdien. Foreningen skal vælge én af disse tre metoder. Metoderne afviger fra 
årsregnskabslovens bestemmelser, og der skal derfor foretages korrektioner til opgørelsen af 
foreningens egenkapital efter årsregnskabsloven for at nå frem til værdiansættelserne efter 
andelsboligforeningsloven. 

En valuarvurdering er maksimalt gældende i 18 måneder i henhold til andelsboligforeningslo-
vens § 5, stk. 2, litra b. Vurderingen skal være gældende på handelstidspunktet. Hvis der ef-
terfølgende er indhentet en ny valuarvurdering, som er lavere end den foregående, er det 
denne lavere vurdering, der skal anvendes fra tidspunktet for foreningens modtagelse heraf 
(Jf. Højesteretsdom af 18. januar 2013 i sag 365/2011). 

Tilsvarende gælder, at såfremt der sker et fald i den offentlige ejendomsvurdering, skal den 
lavere værdi anvendes i andelsværdiberegningen fra det tidspunkt, hvor den lavere vurdering 
er modtaget fra SKAT. 

Budgettal 
I modelregnskabet er der i resultatopgørelsen og tilhørende noter indarbejdet budgettal 
for regnskabsåret. Foreningen kan desuden vælge at indarbejde budgettal for det kommende 
år. Hvis årsregnskabet er revideret, skal det tydeligt fremgå, at budgettallene ikke er revide-
rede. 
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4. Eksempel på et gennemskueligt regnskab 
Vi har lavet et eksempel, som viser hvordan indhold og disposition i et gennemskueligt regn-
skab kan se ud. 

 Hent modelregnskabet (pdf) 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-04/Modelregnskab_Andelsbolig.pdf
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1. Indledning og baggrund 
Vejledningen indeholder en række præciseringer bl.a. som følge af den seneste tids drøftelser 
om rækkevidden af forpligtelsen til at fastsætte måltal for det øverste ledelsesorgan. Præci-
seringerne vedrører bl.a. skemaet, der illustrerer en ligelig fordeling i det øverste ledelsesor-
gan, jf. afsnit 3.1, rækkevidden af måltalsforpligtelsen, jf. afsnit 4.1. og koncernlempelsesreg-
len, jf. afsnit 4.2.1. 

Erhvervsstyrelsen foretager årligt en opfølgning på virksomhedernes efterlevelse af reglerne 
om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning, som er baseret på en stikprø-
vekontrol. Disse opfølgninger ligger på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Opfølgningerne vil 
indgå i den evaluering, som styrelsen vil lave i 2017 med henblik på at vurdere, om reglerne 
har medført en positiv udvikling i andelen af kvinder i ledelse. Erhvervsstyrelsen laver endvi-
dere løbende opgørelser af den kønsmæssige sammensætning. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maltal-og-politikker-den-konsmaessige-sammensaetning-af-ledelsen-og-afrapportering-herom
https://erhvervsstyrelsen.dk/
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Baggrund 
Ved lov nr. 1383 af 23. december 2012 blev der indført regler om, at virksomhederne skal 
fastsætte måltal og udarbejde politikker for det underrepræsenterede køn, og afrapportere 
herom. På Erhvervs- og Vækstministeriets område er reglerne indført i selskabsloven, lov om 
visse erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabslo-
ven samt i en række finansielle love. Tilsvarende regler er indført i lov om ligestilling af mænd 
og kvinder (ligestillingsloven) ved lov nr. 1288 af 19. december 2012, der henhører under Mi-
nisteriet for børn, undervisning og ligestilling. 

Siden 1. april 2013 har de største danske virksomheder skullet opstille et måltal og udarbejde 
en politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Kravet om afrapportering om 
måltal og politikker trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller se-
nere. 

Formålet med reglerne er at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste le-
delsesorganer. For at sikre kvinder den nødvendige erfaring og dermed det nødvendige 
rekrutteringsgrundlag for virksomhederne, skal fokus ikke alene være på den kønsmæssige 
sammensætning af ledelsen i virksomhedernes øverste ledelsesorgan men også på en forbed-
ring af kvinders repræsentation i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. 

Reglerne sikrer en nødvendig udvikling på området samtidig med, at de giver virksomhederne 
fleksibilitet til selv at fastsætte et måltal, der passer ind i de konkrete forhold. På denne måde 
respekteres virksomhedernes ledelsesret og individuelle virksomheds- og brancheforhold. 

Visse branchers eller virksomheders særlige måde at indrette sig på, fx med repræsentant-
skab, kan ikke på forhånd undtage den pågældende branche eller virksomhed fra kravet om at 
opstille et måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. 
Målet med reglerne er at skabe en reel fremgang i andelen af kvinder i ledelse. Virksomhe-
derne skal derfor bestræbe sig på at forbedre kønsbalancen i deres virksomhed og skal i mod-
sat fald begrunde, hvorfor dette ikke er sket. 

 
2. Hvilke virksomheder er omfattet? 
Reglerne omfatter de største danske virksomheder og dermed de samme virksomheder, der 
er forpligtet til at redegøre for deres arbejde for samfundsansvar efter årsregnskabslovens 
§ 99 a. 

Vær opmærksom på at der for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed gælder 
særskilte kriterier for, hvornår disse er omfattet af reglerne om måltal og politikker.1 

2.1. Selskabslovgivningen 
Reglerne finder anvendelse på statslige aktieselskaber og virksomheder, som har ejerandele, 
gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-
/EØS-land. For Erhvervsdrivende fonde dog kun fonde, som har gældsinstrumenter eller an-
dre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, jf. § 41.2. 

Endvidere omfatter de virksomheder omfattet af selskabsloven (Jf. § 139 a for aktie- og an-
partsselskaber samt partnerselskaber), lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (Jf. 
§ 18 a, for så vidt angår selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.), foreninger med be-
grænset ansvar (F.M.B.A.) og andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) samt inte-
ressentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S), der skal anmeldes til registrering i Er-
hvervsstyrelsens IT-system, jf. § 2, stk. 3,2. pkt.) og lov om erhvervsdrivende fonde, der an-
ses for store i relation til årsregnskabslovens bestemmelser. Det er således virksomheder, der 
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aflægger regnskab efter reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksom-
heder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse D. 

Ved ”store” virksomheder forstås virksomheder, der overskrider to af følgende kriterier i to 
på hinanden følgende regnskabsår, jf. § 7, i årsregnskabsloven: 

 En balancesum på 156 mio. kr. 
 En nettoomsætning på 313 mio. kr. og 
 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. 

Størrelsesgrænserne følger af årsregnskabslovens § 7, der definerer begreberne balancesum 
og nettoomsætning og angiver, hvordan det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede skal 
beregnes. De angivne størrelser er de, der følger af ændringen af årsregnskabsloven ved lov 
nr. 738 af 1. juni 2015. Disse størrelsesgrænser kan anvendes fra og med kalenderårsregn-
skaber for 2015. 

Beregning af heltidsbeskæftigede 
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede beregnes efter bestemmelserne i bekendtgø-
relse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber - Jf. § 12 i Bekendtgørelse 
nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. 

Særligt om moderselskaber 
Et moderselskab for en koncern kan, hvis det udarbejder koncernregnskab, blive omfattet, 
hvis der er tale om et moderselskab for en ”stor” koncern – uanset om det selvstændigt opfyl-
der betingelserne for at være omfattet af reglerne. 

Beregningen af, om moderselskabet er en ”stor” virksomhed, skal således foretages på kon-
cernniveau. Styrelsen er opmærksom på, at dette ikke følger klart af lovteksten. Som det 
fremgår af forarbejderne til loven, er reglerne tiltænkt at skulle omfatte den samme gruppe af 
virksomheder, der siden 2009 har været forpligtet til at aflægge en redegørelse for sam-
fundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a. Som følge heraf vil et lille moderselskab for en 
stor koncern således være omfattet af reglerne, når det udarbejder koncernregnskab. Vær 
opmærksom på at der for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed gælder sær-
skilte kriterier for, hvornår disse er omfattet af reglerne om måltal og politikker. I forlængelse 
heraf skal det bemærkes, at virksomheden vil falde ind under bagatelgrænsen for så vidt an-
går politikkravet, hvis den beskæftiger færre end 50 medarbejdere. 

Særligt om dattervirksomheder 
En dattervirksomhed vil som udgangspunkt være omfattet af reglerne om måltal og politik, 
hvis den selvstændigt opfylder kriterierne for at være omfattet. Det er tilfældet, hvis datter-
virksomheden selv er en virksomhed, som har ejerandele, gældsinstrumenter eller andre vær-
dipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, eller en stor virksom-
hed. Dette gælder også et statsligt aktieselskabs dattervirksomheder. Tidligere var dattersel-
skaber af et statsligt aktieselskab også selv statslige aktieselskaber, men det blev ændret med 
selskabsloven i 2009. 

Særligt om nystiftede virksomheder 
I forbindelse med etablering af en ny virksomhed, f.eks. ved stiftelse, spaltning eller en egent-
lig fusion, bliver den nye virksomhed omfattet af reglerne om måltal og politik for det under-
repræsenterede køn på det tidspunkt, hvor virksomhedens forhold medfører, at virksomhe-
den enten er et statsligt aktieselskab, en stor virksomhed eller en børsnoteret virksomhed. 
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For en nystiftet virksomhed betyder det, at virksomheden i dens første regnskabsår indplace-
res efter størrelsesgrænserne på balancetidspunktet, uanset at kravet om to på hinanden føl-
gende år ikke er opfyldt. 

Udenlandske virksomheder 
Reglerne om måltal og politikker finder anvendelse på danske virksomheder. Herved forstås 
virksomheder med registreret hjemsted i Danmark. 

Koncerner kan imidlertid bestå af danske og udenlandske moder/dattervirksomheder. Uden-
landske virksomheder er i udgangspunktet ikke omfattet af reglerne. Dog kan de udenlandske 
virksomheder, der indgår i en koncern, blive omfattet, hvis et dansk moderselskab har valgt at 
udarbejde måltal og politik for koncernen som helhed og for alle virksomheder i koncernen. 
Moderselskabet kan, se nærmere herom under afsnit 4.1.2, også vælge at lade koncernens 
måltal og politikker gælde kun for virksomheder, som selvstændigt er omfattet af reglerne, 
herunder aflægger regnskab i Danmark. 

2.2. Finansiel lovgivning 
Der er også indført regler om måltal og politikker i den finansielle lovgivning. For virksomhe-
der, der både er omfattet af selskabslovgivningen og den finansielle lovgivning, vil reglerne i 
den finansielle lovgivning have forrang, hvis der skulle være modstrid mellem de to regelsæt. 

Reglerne om måltal og politikker i den finansielle lovgivning omfatter børsnoterede virksom-
heder (dvs. virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land) og virksomheder, som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på 
hinanden følgende regnskabsår. 

2.3. Ligestillingsloven 
Der er endvidere indført regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i 
bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder m.v. i 'Lov om ligestilling af kvin-
der og mænd', der hører under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Statslige aktieselskaber er i udgangspunkt reguleret i selskabsloven. Ud over selskabslovens 
bestemmelse om måltal og politikker er statslige aktieselskaber også omfattet af ligestillings-
lovens § 11, stk. 2. Se nærmere herom under afsnit 4.1.3. 

 
3. Ligelig fordeling af kvinder og mænd 
Virksomheder, der har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen eller den øvrige 
ledelse, har ikke pligt til at opstille et måltal eller udarbejde en politik. Ved en ligelig kønsfor-
deling forstås en fordeling på 40/60 pct. af henholdsvis kvinder og mænd eller det antal/pct. 
som ligger tættest på 40 pct., se nedenfor under afsnit 3.1. Det er uden betydning, om det er 
kvinder eller mænd, der udgør 40 pct. eller 60 pct. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, anses virksomheder med et øverste ledelsesorgan på 
tre medlemmer, f.eks. et aktieselskab med en bestyrelse med 3 medlemmer, for at have en 
ligelig fordeling ved ét kvindeligt medlem og to mænd eller omvendt – dvs. en 33,33 
pct./66,67 pct. fordeling. 

Beregningen af en ligelig fordeling skal foretages både i relation til den øverste ledelse samt 
virksomhedens øvrige ledelse. Det medfører, at der kan være virksomheder, der har en ligelig 
fordeling i det øverste ledelsesorgan men ikke i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. I 
dette tilfælde vil virksomheden ikke være forpligtet til at opstille et måltal for det øverste 
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ledelsesorgan men vil stadig skulle udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræ-
senterede køn i de øvrige ledelsesniveauer. 

Virksomheder, der har en ligelig fordeling i enten det øverste ledelsesorgan eller den øvrige 
ledelse (eller i begge), skal oplyse om den ligelige kønsfordeling i ledelsesberetningen. Se 
nærmere under afsnit 5. 

Virksomhederne omfattes af forpligtelsen til at opstille et måltal og udarbejde en politik for 
det underrepræsenterede køn, hvis sammensætningen i det øverste ledelsesorgan eller på 
virksomhedens øvrige ledelsesniveauer ændrer sig, og der ikke længere er en ligelig fordeling 
af kvinder og mænd. Virksomhederne skal således hurtigst muligt sørge for at opstille måltal 
og politikker. 

3.1. Krav til antal bestyrelsesmedlemmer for at opnå en ligelig kønsfordeling 
Selskabsloven stiller krav om, at et aktieselskabs bestyrelse eller tilsynsråd består af mindst 3 
medlemmer. Herudover kan der være vedtægtsmæssige krav om et bestemt antal bestyrel-
sesmedlemmer. 

I relation til kravet om et måltal for det øverste ledelsesorgan, indebærer reglerne ikke, at en 
virksomhed skal ændre vedtægtens bestemmelse om antallet af generalforsamlingsvalgte 
medlemmer af sin bestyrelse for at kunne opnå en ligelig kønsmæssig fordeling. I tilfælde af 
at det øverste ledelsesorgan kun består af et enkelt medlem – fx i et anpartsselskab, hvor det 
øverste ledelsesorgan kan være en direktør – vil reglerne heller ikke stille krav om at udvide 
ledelsesorganet. Det er ikke relevant at drøfte en ligelig fordeling i et sådan selskab, da en li-
gelig fordeling forudsætter tilstedeværelsen af begge køn. 

Vejledende oversigt over en ligelig kønsfordeling (40/60 pct.) i forhold til antallet af general-
forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: 

Antal Personfordeling Procentvis fordeling 
3 personer 1     2 33,33 pct.     66,67 pct 
4 personer 1     3 25 pct.     75 pct. 
5 personer 2     3 40 pct.     60 pct. 
6 personer 2     4 33,33 pct.     66,67 pct. 
7 personer 2     5 28,57 pct.     71,43 pct. 
8 personer 3     5 37,5 pct.     62,5 pct. 
9 personer 3     6 33,33 pct.     66,67 pct. 

10 personer 4     6 40 pct.     60 pct. 
11 personer 4     7 36,36 pct.     63,64 pct. 
12 personer 4     8 33,33 pct.     66,67 pct. 
13 personer 5     8 38,46 pct.     61,54 pct. 
14 personer 5     9 35,71 pct.     64,29 pct. 
15 personer 6     9 40 pct.     60 pct. 

 

4. Opstilling af et måltal og politikker 

4.1. Måltal for det øverste ledelsesorgan 
Det øverste ledelsesorgan skal opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i 
det øverste ledelsesorgan, hvis virksomheden ikke har en ligelig kønsfordeling. 
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Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Medarbej-
dervalgte bestyrelsesmedlemmer er således ikke omfattet af måltalskravet. For virksomheder 
omfattet af lov om finansiel virksomhed omfatter måltallet for bestyrelsen dog den samlede 
bestyrelse og således også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer, der 
er indstillet af fagforeninger. Politisk udpegede medlemmer er ikke omfattet af måltalsforplig-
telsen, da de er udpeget af ”andre” end generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer udpe-
get af fx en forbrugerorganisation eller lign. er heller ikke omfattet af måltalsforpligtelsen, 
idet disse ikke er valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af et repræ-
sentantskab i et A.M.B.A. eller forening omfattes af måltalsforpligtelsen, idet repræsentant-
skabet må anses for et demokratisk organ (repræsentant for ejere/medlemmer), der kan side-
stilles med generalforsamlingen. 

Et måltal består dels af fastsættelse af et specifikt måltal dels af angivelsen af den tidsperiode 
inden for hvilken, virksomheden forventer at opfylde sit måltal. 

Det øverste ledelsesorgan skal være så konkret som mulig, når det fastsætter et måltal. Mål-
tallet kan eksempelvis angives som et antal – fx et mål på at have 2 kvindelige bestyrelses-
medlemmer ud af 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Måltallet kan også an-
gives med en procentangivelse, f.eks. at virksomhedens måltal er en andel af kvinder på 33 
pct. ud af det samlede antal af generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelsen. 

Tidsangivelsen bør som udgangspunkt højst fastsættes til 4 år, som er den periode, det maksi-
malt tager at udskifte det øverste ledelsesorgan. Tidsangivelsen kan eksempelvis angives som 
4 år, men det øverste ledelsesorgan bør dog klart angive, på hvilken dato perioden slutter. 
Tidsperioden kan også angives som et konkret årstal for, hvornår virksomheden forventer at 
opfylde sit måltal. Et måltal, der skal være opfyldt om f.eks. 30 år, vil således ikke være i 
overensstemmelse med reglerne. 

Det er virksomhederne selv, der skal opstille måltal under hensyntagen til de forhold, der gør 
sig gældende i den enkelte virksomhed eller branche på tidspunktet for fastsættelsen af mål-
tallet. Det er dermed frit for virksomhederne at fastsætte det måltal, der er passende for den 
pågældende virksomhed. Måltallet skal henset til formålet med lovgivningen være ambitiøst 
og realistisk for den enkelte virksomhed og bør sikre en bevægelse i retning af en mere ligelig 
fordeling af mænd og kvinder. 

Danske virksomheder har meget forskellige udgangspunkter i relation til arbejdet med kvinder 
i ledelse. Der er således en lang række elementer, der kan spille ind i relation til virksomhe-
dens muligheder og ambitioner for at få flere kvinder i ledelse. Reglerne er indført med hen-
blik på at fremme initiativer, der kan bidrage til en mere ligelig kønsfordeling i ledelsen af de 
største virksomheder i Danmark ved at kræve, at virksomhederne forholder sig til den køns-
mæssige sammensætning. Reglerne er imidlertid også fleksible, hvorved der tages hensyn til 
virksomhedernes ledelsesret. 

De danske regler er ikke et udtryk for en lovmæssig kvote, og den enkelte virksomhed kan 
som nævnt frit fastsætte det måltal, som virksomheden vurderer ambitiøst og realistisk efter 
virksomhedens forhold og forholdene i den pågældende branche. Virksomhederne er omfattet 
af pligten til at fastsætte måltal, medmindre de har en ligelig fordeling, men har ikke efter 
reglerne pligt til at fastsætte et nyt højere måltal, når virksomheden når sit tidligere måltal. 

Formålet med reglerne er imidlertid, at virksomhederne fastsætter ambitiøse og realistiske 
måltal, der sikrer udvikling i retning mod en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Det 
anbefales derfor, at virksomhederne overvejer, hvorvidt det måltal, virksomheden allerede 
har opnået, fortsat kan anses for ambitiøst og realistisk, eller om virksomheden bør fastsætte 
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et nyt måltal. Hvis virksomheden vælger at fastholde det opnåede måltal skal virksomheden 
fortsat oplyse herom i virksomhedens årsrapport. 

Når en virksomhed første gang fastsætter et måltal kan forhold, der vanskeliggør opfyldelsen 
ikke begrunde, at virksomheden ikke fastsætter et måltal eller fastsætter et måltal på 0 pct. 
Dette fordi et måltal på 0 ikke er ambitiøst og ikke medvirker til en positiv udvikling, hvilket er 
det grundlæggende formål med reglerne. Virksomheden må i sådanne situationer fastsætte et 
måltal og derefter redegøre for den evt. manglende opfyldelse i forbindelse med sin afrappor-
tering. Det samme gør sig gældende for virksomheder, hvor opfyldelsen af måltallet eventuelt 
vanskeliggøres af, at et bestyrelsesmedlem af det underrepræsenterede køn udtræder. 

Der er en særlig problematik i forhold til fastsættelse af måltal for store virksomheder med et 
øverste ledelsesorgan, der alene består af én person, fx et anpartsselskab, som kan have en 
direktør som øverste ledelsesorgan. Da reglerne ikke indebærer en implicit forpligtelse til at 
udvide antallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, er det styrelsens opfattelse, at 
krav et måltal i disse situationer ikke giver mening. Det er på den baggrund styrelsens opfat-
telse, at virksomheden må vurdere, hvorvidt det er formålstjenstligt at fastsætte et måltal – 
dette kunne fx være tilfældet, hvis virksomheden allerede havde gjort sig overvejelser om en 
ændring af den pågældende ledelsesstruktur. 

4.1.1. Særligt om erhvervsdrivende fonde 
Fonde er bl.a. kendetegnet ved ikke at have ejere, og det er således fondsbestyrelsen, der 
træffer beslutninger på fondens vegne i overensstemmelse med vedtægten. Fondens vedtægt 
sætter rammerne for bestyrelsens sammensætning. Herudover kan medarbejderne i visse til-
fælde benytte deres lovmæssige ret til at udpege medlemmer til fondens bestyrelse. Kravet 
om måltal gælder for alle de vedtægtsmæssige medlemmer af fondens bestyrelse. De medar-
bejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er således, som i selskaber, ikke omfattet af kravet om 
måltal. 

4.1.2. Særligt om koncerner 
Moderselskaber, der aflægger koncernregnskab, kan vælge at opstille måltal for koncernen 
som helhed og afrapportere samlet for koncernen. For at kunne opstille måltal for koncernen 
som helhed er det således et krav, at der udarbejdes koncernregnskab. 

Da der er tale om en koncernlempelsesregel, kan et moderselskab vælge mellem to modeller. 
Vælger et moderselskab at opstille måltal på koncernniveau kan det vælge mellem to løsnin-
ger: 

 Det kan vælge at lade alle virksomheder i koncernen bliver omfattet. Det vil betyde, at 
der også skal opstilles måltal for de virksomheder i koncernen, som ikke selvstændigt er 
så store, at de omfattes af den almindelige pligt, ligesom det vil omfatte evt. udenlandske 
virksomheder. 

 Modervirksomheden kan dog også vælge alene at lade de virksomheder, som selvstæn-
digt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne (dvs. store virksomheder), 
være omfattet af koncernmåltallet. I så fald vil evt. udenlandske store virksomheder ikke 
som udgangspunkt være omfattet af koncernmåltallet. 

Sidstnævnte kan være relevant i store koncerner med mange datterselskaber, hvor afrappor-
teringsforpligtelsen vil blive byrdefuld, hvis der skal afrapporteres for hver enkelt underlig-
gende virksomhed. I så fald skal der alene afrapporteres for så vidt angår disse (store) virk-
somheder og ikke alle virksomheder i koncernen. En koncern kan således bestå af fx 50 sel-
skaber, hvor alene 3 er omfattet af kravet om måltal. Her vil et valg af første alternativ med-
føre en voldsom udvidelse af kravet, mens det sidste begrænser opstillingen af måltal til de 3 
selskaber omfattet af pligten. 
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Opstilling af måltal på koncernniveau udelukker dog ikke, at der inden for koncernen kan fast-
sættes individuelle måltal, således at man internt i koncernen opererer med forskellige måltal. 
Dette kan for eksempel være fordelagtigt i koncerner, der opererer inden for flere brancher, 
hvor der inden for en eller flere heraf er en stor forskel i andelen af mænd og kvinder, og hvor 
det derfor kan være fordelagtigt at differentiere måltallene. 

Vælger et moderselskab ikke at opstille måltal for hele koncernen, skal de selskaber i koncer-
nen, som er selvstændigt omfattet af reglerne om måltal og politikker, opstille måltal. 

4.1.3. Særligt om statslige aktieselskaber 
Statslige aktieselskaber er ud over selskabslovens bestemmelser omfattet af ligestillingslo-
ven, hvorefter de pågældende ledelsesorganer for så vidt muligt bør have en afbalanceret 
sammensætning af kvinder og mænd (Selskabslovens § 139 a, stk. 5, henviser således til lige-
stillingslovens § 11, stk. 2.). 

Det betyder, at statslige aktieselskaber er omfattet af to regelsæt i relation til forpligtelsen til 
at opstille et måltal. Der er ikke tale om, at den ene lov har forrang frem for den anden – sel-
skabet kan således vælge, hvorvidt den arbejder mod en 40/60 fordeling, jf. selskabslovens 
regler, eller om det bestræber sig på at have en ”afbalanceret sammensætning af kvinder og 
mænd”, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 2, hvorved forstås mindst 1/3 medlemmer af hvert 
køn. 

4.2. Politik for de øvrige ledelsesniveauer 
Det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsen-
terede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Det er afgørende, at politikkerne er un-
derstøttet af konkrete tiltag, herunder specifikke handlinger og resultater som følge heraf. 
Det er således styrelsens opfattelse, at en hensigtserklæring om, at virksomheden ”vil arbejde 
for at få flere kvinder i ledelse”, ikke er tilstrækkelig konkret til at udgøre en politik. 

Forpligtelsen til at udarbejde en sådan politik gælder alene for virksomheder, der beskæftiger 
50 eller flere medarbejdere. Virksomheder, der det seneste regnskabsår har beskæftiget 
færre end 50 medarbejdere, kan derfor undlade at udarbejde en politik for det underrepræ-
senterede forhold. Virksomheder med mindre end 50 medarbejder, og som derfor ikke er for-
pligtet til at udarbejde politikker, med fordel kan oplyse herom i ledelsesberetningen i årsrap-
porten, så det helt tydeligt fremgår, at selskabet falder ind under bagatelgrænsen. 

Ved de øvrige ledelsesniveauer forstås ledende stillinger ud over det øverste ledelsesorgan, 
og som varetager den daglige drift. Øvrige ledelsesniveauer vil derfor omfatte direktører, 
økonomidirektører, teamledere, afdelingsledere m.fl. Det vil bero på den enkelte virksomheds 
ledelsesstruktur, hvornår der er tale om en ledende stilling. 

Formålet med et krav om en politik for de øvrige ledelsesniveauer er at forbedre rekrutte-
ringsgrundlaget til bestyrelsesposterne. Virksomhederne skal derfor forholde sig til, hvordan 
det underrepræsenterede køns kvalifikationer kan forbedres i relation til ledelseserfaring. 

Politikken skal indeholde en beskrivelse af virksomhedens ligestillingsmæssige tiltag og kan 
f.eks. omhandle: 

 Samarbejde med andre virksomheder, 
 rammer for den enkelte leders karriereudvikling gennem netværk, 
 mentorordninger, 
 interne måltal for andelen af det underrepræsenterede køn samt 
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 andre tiltag, der gør virksomheden attraktiv for ledere af begge køn, fx. ved personalepo-
litikker, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder eller ansættelsesproce-
durer og rekruttering, der bidrager til at synliggøre kvindelige ledertalenter, så der både 
er kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern rekruttering. 

Det er en betingelse, at virksomhederne foretager sig aktive handlinger i relation til at øge an-
delen af det underrepræsenterede køn i ledelsen generelt. Virksomhederne kan vælge de pro-
cedurer/metoder, de finder egnede til at fremme en mere ligelig kønssammensætning i den 
generelle ledelse af virksomheden. 

4.2.1 Særligt vedrørende koncerner 
Moderselskaber, der aflægger koncernregnskab, kan vælge at udarbejde politikker for koncer-
nen som helhed og afrapportere samlet for koncernen. Da der er tale om en koncernlempel-
sesregel, kan et moderselskab vælge mellem to modeller. Vælger et moderselskab at udar-
bejde politikker på koncernniveau kan det vælge mellem to løsninger: 

 Det kan vælge at lade alle virksomheder i koncernen være omfattet. Det vil betyde, at der 
også skal udarbejdes politikker for de virksomheder i koncernen, som ikke selvstændigt 
er så store, at de omfattes af den almindelige pligt, herunder også evt. udenlandske virk-
somheder. 

 Modervirksomheden kan dog også vælge alene at alene lade de virksomheder, som selv-
stændigt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne (dvs. store virksomhe-
der), være omfattet af koncernpolitikkerne. I så fald vil evt. udenlandske store virksom-
heder ikke som udgangspunkt blive omfattet heraf. 

Det sidste alternativ kan være relevant i store koncerner med mange datterselskaber, hvor 
afrapporteringsforpligtelsen i givet fald vil blive byrdefuld, såfremt der skal afrapporteres for 
hver enkelt underliggende virksomhed uanset størrelse. 

Vælger et moderselskab ikke at udarbejde politikker for hele koncernen, skal de selskaber i 
koncernen, som selvstændigt er omfattet af reglerne om måltal og politikker, sørge for at ud-
arbejde politikker for den øvrige ledelse. I den forbindelse bemærkes undtagelsen hertil, så-
fremt virksomheden beskæftiger mindre end 50 medarbejdere. 

 
5. Afrapportering 
Virksomhederne skal årligt redegøre for deres måltal og politikker i ledelsesberetningen i års-
rapporten. Afrapporteringen skal ske som en samlet redegørelse, således at afrapporteringen 
ikke sker flere forskellige steder i ledelsesberetningen. Formålet med afrapporteringen er at 
skabe klarhed over udviklingen, og om der sker en reel fremgang i andelen af kvinder i le-
delse. Kravet om afrapportering følger af årsregnskabslovens § 99 b for årsregnskabet og 
samme bestemmelse med henvisning fra årsregnskabslovens § 128, stk. 2, for koncernregn-
skabet. Reguleringen er dermed i forlængelse af bestemmelsen om virksomheders redegø-
relse for samfundsansvar, jf. § 99 a. 

Har en virksomhed opnået en ligelig kønsfordeling (40/60) i det øverste ledelsesorgan og/el-
ler i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, er der alene pligt til at oplyse herom i ledelsesbe-
retningen. Det bør fremgå klart, om der er tale om en ligelig kønsfordeling i det øverste ledel-
sesorgan, de øvrige ledelsesniveauer eller begge. 

Styrelsen anbefaler, at virksomhederne tydeligt oplyser, om de har en ligelig fordeling. Mang-
lende oplysning herom kan i værste fald blive betragtet som om, virksomheden ikke har en li-
gelig fordeling og ikke har opfyldt kravet om måltal og/eller politik. 
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Virksomheder med færre end 50 ansatte er som nævnt ikke forpligtet til at udarbejde en poli-
tik for de øvrige ledelsesniveauer. Der er ikke krav om oplysning herom i ledelsesberetningen 
virksomheder med mindre end 50 medarbejdere kan med fordel – i ledelsesberetningen – an-
føre, at virksomheden falder ind under bagatelgrænsen og som følge heraf ikke har udarbej-
det politikker for den øvrige ledelse. 

Afrapporteringen kan ske på følgende måder: 

 De virksomheder, der selvstændigt er omfattet af reglerne om kønssammensætning, op-
stiller måltal og politik for det underrepræsenterede køn og afrapporterer herom i virk-
somhedens egen årsrapport uanset, om virksomheden måtte indgå i en koncern. 

 De virksomheder, der selvstændigt er omfattet af reglerne om kønssammensætning, op-
stiller måltal og politik for det underrepræsenterede køn, kan overlade til moderselskabet 
at afrapportere herom i koncernregnskabet for de enkelte dattervirksomheder. 

 Moderselskabet opstiller måltal og politik for det underrepræsenterede køn for koncer-
nen som helhed og afrapporterer for koncernen, dvs. for hver enkelt virksomhed i kon-
cernen. Moderselskabet kan dog vælge alene at lade koncernmåltal og –politikker om-
fatte de virksomheder, der selvstændigt er omfattet af regler, og således afrapportere 
for disse (store) virksomheder. De enkelte dattervirksomheder er således fritaget fra rap-
porteringspligten. 

5.1. Redegørelse for måltallet 
Afrapporteringen skal indeholde en redegørelse for måltal, herunder status for opfyldelsen 
heraf, og hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. 

Det betyder, at virksomhederne skal: 

 Angive det opstillede måltal samt tidshorisonten for den forventede opfyldelse heraf, 
 oplyse om forholdet af kvinder og mænd i den aktuelle sammensætning af det øverste le-

delsesorgan med hensyn til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
 oplyse om hvorvidt det opstillede måltal er nået eller ikke nået. 
 Er det opstillede måltal ikke nået, skal virksomheden angive en begrundelse herfor. 

Virksomhederne skal redegøre for ovenstående årligt, uanset hvilken tidsperiode, der er angi-
vet for den forventede opfyldelse af måltallet. Det indebærer også, at virksomheden må for-
holde sig til måltallet i forhold til den angivne tidshorisont. Har en virksomhed, der fx har op-
stillet et måltal om, at 2 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer skal være kvinder, og fastsat en tids-
horisont for ventet opfyldelse på 4 år, efter det første år kun fået 1 kvinde valgt ind i bestyrel-
sen, vil virksomheden skulle redegøre herfor. Virksomheden skal forholde sig til, hvad den har 
gjort for at opfylde målsætningen og ud fra dette konkludere, hvorfor målet ikke er nået. Det 
vil således ikke være tilstrækkeligt at anføre, at måltallet ikke er opfyldt, idet den angivne 
tidsperiode ikke er udløbet. 

Såfremt virksomheden har opfyldt et fastsat måltal og har valgt ikke at fastsætte et nyt mål-
tal, skal virksomheden fortsat oplyse om det opnåede måltal i årsrapporten, så længe den ikke 
har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan. 

5.2. Redegørelse for politikken 
Virksomhederne skal endvidere redegøre for deres politik for at øge andelen af det underre-
præsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. 
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Redegørelsen skal indeholde oplysning om: 

 Det nærmere indhold af virksomhedens politikker for at øge andelen af det underrepræ-
senterede køn. 

 Hvordan virksomheden omsætter sine politikker til handling, herunder eventuelle syste-
mer eller procedurer herfor. 

 Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde 
med kønssammensætningen i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventnin-
ger til arbejdet fremover. 

Det er således ikke tilstrækkeligt at oplyse, at virksomheden eksempelvis er tilmeldt en men-
torordning. Virksomheden skal forholde sig til, hvordan mentorordningen og andre tiltag, som 
måtte indgå i virksomhedens politik, anvendes, og hvad der er opnået herved. De beskrevne 
initiativer kan sagtens indeholde virksomhedens overordnede tiltag i forhold til fx rekrutte-
ring. Det er dog afgørende, at afrapporteringen klart afspejler, hvad virksomheden konkret 
gør i relation til at øge andelen af det underrepræsenterede køn. I værste fald kan utilstræk-
kelig afrapportering medføre, at styrelsen betragter det som manglende efterlevelse af reg-
lerne. 

En politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledel-
sesniveauer kan ikke alene være rettet mod nye medarbejdere men skal også omfatte de 
medarbejdere, der allerede er i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. 

5.3. Hvordan skal redegørelsen gives? 
Redegørelsen for måltal og politikker kan gives på flere forskellige måder: 

 Redegørelsen gives i ledelsesberetningen, evt. som et særskilt afsnit. 
 Redegørelsen gives i en supplerende beretning til årsrapporten. Ledelsesberetningen 

skal henvise til den supplerende beretning Se nærmere herom i årsregnskabslovens § 14. 
 Redegørelsen gives på virksomhedens hjemmeside. Ledelsesberetningen skal henvise di-

rekte til den pågældende side på hjemmesiden 
 Redegørelsen gives som led i virksomhedens oplysning om samfundsansvar efter interna-

tionale retningslinjer eller standarder. Det er dog en betingelse, at rapporteringen inde-
holder de oplysninger, som kræves i henhold til årsregnskabsloven § 99 b (Jf. bekendt-
gørelse nr. 1543 af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsansvar efter inter-
nationale retningslinjer eller standarder § 2, stk. 4, som pr. 1. juli 2016 vil være inde-
holdt i bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og re-
degørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v.). 

Der er ikke nogen formkrav til, hvordan afrapporteringen præcist skal ske. Det er dog vigtigt, 
at virksomheden er så specifikke i sin afrapportering som muligt, så der gives et klart overblik 
over det mål, virksomheden af fastsat, virksomhedens aktuelle kønssammensætning i det 
øverste ledelsesorgan og opfyldelse af målsætningen, samt hvordan virksomhedens politik for 
dens øvrige ledelsesniveauer udmøntes i praksis, og hvad der er opnået herved. 

Redegørelse på virksomhedens hjemmeside 
Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen kan placeres på virksomhe-
dens hjemmeside efter reglerne i bekendtgørelse om offentliggørelse af redegørelse for virk-
somhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. Be-
kendtgørelsen er på nuværende tidspunkt ved at blive opdateret. En opdateret bekendtgø-
relse træder i kraft den 1. juli 2016. 

Har virksomheden valgt at placere redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, er der en 
række betingelser, der skal være opfyldt. 
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Virksomheden skal oplyse i ledelsesberetningen, at redegørelsen placeres på hjemmesiden. 
Oplysningen i ledelsesberetningen skal indeholde en henvisning i form af en internetadresse 
(angivelse af den URL-adresse), der benyttes for at komme direkte til den aktuelle redegø-
relse. Dette medfører, at linket skal føre direkte til den side på virksomhedens hjemmeside, 
hvor redegørelsen er placeret. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til virksomhedens 
generelle hjemmeside. 

Desuden skal redegørelsen betegnes ”Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af 
ledelsen, jf. årsregnskabslovens § 99 b”. Redegørelsen skal indeholde oplysning om, at den 
udgør en del af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Herudover skal regnskabspe-
rioden for den pågældende årsrapport angives. Redegørelsen skal vedrøre samme periode 
som årsrapportens regnskabsperiode. 

Redegørelsen skal offentliggøres som en samlet redegørelse og skal holdes tydeligt adskilt fra 
eventuelt supplerende oplysninger om den kønsmæssige sammensætning på virksomhedens 
hjemmeside. Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i 
uændret form i mindst 5 år på den internetadresse, som er anført i ledelsesberetningen i den 
årsrapport, som redegørelsen knytter sig til. Ændres internetadressen i løbet af perioden, 
skal der viderestilles direkte fra den oprindelige internetadresse til den nye internetadresse. 

Det er desuden et krav, at redegørelsen er tilgængelig for virksomhedens ejere (aktionærer 
m.v.) fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for ejerne forud for den generalfor-
samling, hvor årsrapporten skal godkendes. Redegørelsen skal desuden være tilgængelig på 
virksomhedens hjemmeside fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentlig-
heden. 

Supplerende oplysninger 
Har virksomhedens forhold ændret sig, og ønsker virksomheden at opdatere oplysninger i re-
degørelsen, som er offentliggjort, skal de opdaterede oplysninger holdes tydeligt adskilt fra 
redegørelsen og kan eksempelvis betegnes ”supplerende oplysninger om den kønsmæssige 
sammensætning af ledelsen”. De opdaterede oplysninger skal offentliggøres som supplerende 
oplysninger, idet redegørelsen, som nævnt ovenfor, skal være tilgængelig i sin helhed i uæn-
dret form i mindst 5 år. 

Redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder 
Virksomheden kan vælge at oplyse om sin redegørelse for den kønsmæssige sammensætning 
af ledelsen i sin afrapportering om samfundsansvar efter internationale retningslinjer og stan-
darder (Jf. Bekendtgørelse nr. 1543 af 16. december 2013 om redegørelse for samfundsan-
svar efter internationale retningslinjer eller standarder). Det kan ske på en af følgende måder: 

 Rapportering i en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Glo-
bal Compact, 

 rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af un-
derskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI, eller 

 rapportering efter de gældende retningslinjer i henhold til Global Reporting Initiative. 

Opfylder en virksomhed sin afrapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelse i 
en afrapportering om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, er 
virksomheden ikke forpligtet til også at medtage en redegørelse i ledelsesberetningen, i til-
knytning til ledelsesberetningen eller på hjemmesiden, som nævnt ovenfor. Det er dog en be-
tingelse, at afrapporteringen efter internationale retningslinjer og standarder indeholder de 
oplysninger, som virksomheden er forpligtet til at redegøre for efter årsregnskabslovens 
§ 99 b. 
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Det er desuden et krav, at det klart fremgår af ledelsesberetningen, hvilken en af mulighe-
derne indenfor de internationale retningslinjer eller standarder, virksomheden har valgt at be-
nytte sig af. Herudover skal det angives, hvor rapporten er offentligt tilgængelig. 

En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan ligeledes undlade at medtage oplysnin-
gerne i sin egen ledelsesberetning, hvis modervirksomheden har udarbejdet en redegørelse, 
som opfylder kravene, som nævnt ovenfor. En dattervirksomhed, der henviser til en moder-
virksomhed, der oplyser om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standar-
der, skal oplyse herom i ledelsesberetningen. 

5.4. Anbefalinger om god selskabsledelse 
Komitéen for god Selskabsledelse har udarbejdet et sæt Anbefalinger for god Selskabsledelse, 
der skal understøtte god selskabsledelse i børsnoterede selskaber. Selskaberne skal årligt for-
holde sig til deres efterlevelse af anbefalingerne, og afrapportering sker i form af redegørelse 
for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b og c. 

Anbefalingerne indeholder en anbefaling om mangfoldighed i bestyrelsen. Erhvervsstyrelsen 
har set flere eksempler på, at redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 
er anført i virksomhedens redegørelse for virksomhedsledelse. 

Redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning og redegørelsen for virksomhedsledelse 
er to forskellige redegørelser, der skal afgives særskilt. 

 
6. Straf 
Kravet om måltal og politikker samt afrapportering herom er en lovmæssig forpligtelse. Mang-
lende fastsættelse af et måltal kan straffes med bøde, jf. selskabslovens § 367. 

Som nævnt ovenfor skal det øverste ledelsesorgan opstille det måltal, som vurderes passende 
i forhold til den pågældende virksomhed. Der kan herved tages højde for de konkrete forhold i 
virksomheden og branchen. Manglende opfyldelse af det opstillede måltal sanktioneres såle-
des ikke. 

Manglende afrapportering i årsrapporten om måltal og politikker kan ligeledes straffes med 
bøde efter årsregnskabsloven, jf. § 164. 

 
7. Krav til revisor 
Virksomhederne omfattet af reglerne om måltal og politikker er forpligtet til at lade deres års-
regnskaber revidere af en eller flere revisorer. 

Revisor skal som led i sin revision udtale sig om, hvorvidt oplysningerne i ledelsesberetningen 
er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab. Revisors udta-
lelse om ledelsesberetningen omfatter også ledelsens redegørelse for den kønsmæssige sam-
mensætning af ledelsen. Det gælder uanset, om redegørelsen er placeret i ledelsesberetnin-
gen, i en supplerende beretning, hvortil der henvises i ledelsesberetningen, eller på virksom-
hedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen, da der er tale om en rede-
gørelse, som hører til ledelsesberetningen. 

Revisors udtalelse skal bl.a. omfatte en beskrivelse af væsentlige fejl og mangler i ledelsesbe-
retningen, som revisor måtte blive opmærksom på. Dette kan f.eks. være en eller flere oplys-
ninger, der mangler men, som lovgivningen stiller krav om. 
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Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er opfyldt på korrekt vis. Konstateringen af 
eventuelle fejl og mangler sker på baggrund af en gennemlæsning af ledelsesberetningen. Det 
forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetningen. 
Revisor skal således kort beskrevet gennemlæse ledelsesberetningen og 1) sammenholde op-
lysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab, 2) sam-
menholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt med i 
forbindelse med sin revision af regnskabet, og 3) ud fra sin viden om regelgrundlaget tage 
stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. 

Har virksomheden valgt at placere redegørelsen om den kønsmæssige sammensætning af le-
delsen på virksomhedens hjemmeside, skal revisor, ud over ovenstående, bl.a. påse følgende: 

at ledelsesberetningen indeholder oplysning herom med angivelse af den URL-adresse, der 
skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen, 

at redegørelsen offentliggøres under den rette betegnelse, så den ikke kan forveksles med fri-
villige oplysninger om kønsfordeling, og 

at det fremgår af redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksom-
hedens årsrapport. 

Oplyser virksomheden om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder, 
herunder afrapportering om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, skal revisor 
konstatere, om rapporten efter de internationale retningslinjer eller standarder indeholder 
afrapportering om måltal og politik for det underrepræsenterede køn. 

Revisor skal give en supplerende oplysning om ledelsesansvar, hvis virksomheden ikke har op-
stillet måltal samt redegjort herfor. 

 
8. Spørgsmål/svar 
Disse spørgsmål/svar supplerer styrelsens vejledning om måltal og politikker for den køns-
mæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. 

Hvem er omfattet af de nye regler? 
De nye regler omfatter de største virksomheder i Danmark, ca. 1100. Det er de samme virk-
somheder, som allerede er omfattet af reglerne om redegørelse for samfundsansvar. 

Ved de største virksomheder forstås alle børsnoterede virksomheder og statslige aktieselska-
ber (omfattet af regnskabsklasse D) og alle ”store virksomheder” (omfattet af regnskabs-
klasse C). 

Ved ”store virksomheder” menes de virksomheder, der i to følgende regnskabsår overskrider 
to af følgende værdier: 

 Balancesum på 143 mio. kr. 
 Nettoomsætning på 286 mio. kr. 
 Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede. 

Hvad er konsekvensen af de nye regler? 
Virksomheder, der har en underrepræsentation – under 40 pct. – af enten kvinder eller mænd 
i ledelsen, forpligtes til at opstille et måltal for det øverste ledelsesorgan (oftest bestyrelsen) 
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og udarbejde nogle politikker for, hvordan virksomheden kan øge andelen af det underrepræ-
senterede køn i de øvrige ledelsesniveauer.  

Virksomhederne skal afrapportere for sit måltal, herunder for opfyldelsen heraf og for 
sine politikker. 

Hvad er et måltal? 
Et måltal er et specifikt tal, der illustrerer den andel af det underrepræsenterede køn, det 
øverste ledelsesorgan finder, der på sigt skal være i det øverste ledelsesorgan, oftest besty-
relsen. 

Fastsættelsen af et måltal indebærer både en fastlæggelse af det konkrete måltal, dels en an-
givelse af perioden inden for hvilken, måltallet skal opfyldes. 

Hvad er en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn? 
En politik er virksomhedens nedskrevne retningslinjer for, hvordan virksomheden fremmer 
det underrepræsenterede køns ledelsesmuligheder. 

En politik er grundlæggende set virksomhedens procedurer for at udvikle det underrepræsen-
terede køns ledelsesmuligheder. Det kan fx være personalepolitikker der fremme begge køns 
karrieremuligheder, ansættelsesprocedurer der bidrager til at synliggøre kvindelige lederta-
lenter, karriereudviklingsplaner, mentorordninger, karriereudvikling gennem deltagelse i rele-
vante netværk, m.v. 

Er der tale om en kvote på 40 pct.? 
De nye regler er ikke udtryk for en kvote. 

Forpligtelsen til at lave opstille et måltal gælder, hvis det øverste ledelsesorgan har en under-
repræsentation af enten kvinder eller mænd. Et køn er underrepræsenteret, hvis det udgør 
mindre end 40 pct. 

Det øverste ledelsesorgan vælger selv det måltal, som det øverste ledelsesorgan finder rigtigt 
set i forhold til den pågældende virksomhed og branche. Det forventes dog, at de øverste le-
delsesorganer er ambitiøse i fastsættelsen af deres måltal. 

Hvordan skal man afrapportere om de nye forpligtelser? 
Virksomhederne skal afrapportere om sit måltal og politik i ledelsesrapporten i virksomhedens 
årsrapport. 

Afrapportering skal således ske årligt. 

Virksomhederne kan alternativt vælge at afrapportere på deres hjemmeside. I så fald skal der 
i ledelsesberetningen henvises til den pågældende side på virksomhedens hjemmeside. Afrap-
porteringen kan desuden ske i en supplerende beretning til ledelsesberetningen. I så fald skal 
der i ledelsesberetningen gøres opmærksom på den alternative afrapporteringsmetode. 

Endelig kan oplysningerne om måltal og politik indeholdes i virksomhedens Global Compact 
Rapport, hvis virksomheden har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller FN’s principper for an-
svarlige investeringer. 

Hvornår træder reglerne – og dermed forpligtelserne i kraft? 
De nye regler træder i kraft den 1. april 2013. 
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Reglerne gælder for regnskabsår, der begyndes den 1. januar 2013 eller derefter. 

For selskaber med kalenderåret som regnskabsår betyder det, at den første afrapportering 
senest skal ske den 31. maj 2014 (for børsnoterede dog den 30. april 2014). 
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1. Indledning 

 

Om versionen 

Notatet er en opdateret udgave, som erstatter den tidligere udgave af 18. oktober 
2016. Den eneste materielle ændring er, at afsnittet om udskudt skat er udgået. 

Årsagen til opdateringen er, at problemstillingen om udskudt skat for virksomheder i 
regnskabsklasse A er meget kompleks, ikke mindst på grund af, at der er tale om meget 
forskelligartede virksomheder med forskellige skattemæssige karakteristika. Styrelsen 
har derfor vurderet, at der er behov for yderligere analyser og dialog med interessen-
terne for at afdække området. 

Virksomhedens ledelse skal fortsat vurdere, hvilken regnskabspraksis for udskudt skat, 
som bedst opfylder lovens grundlæggende krav om et retvisende billede og medvirker 
til, at årsregnskabet kan danne grundlag for regnskabsbrugernes 
beslutninger. 

Herudover er der foretaget en enkelt sproglig ændring. 

Med årsregnskabsloven fra 2001 fulgte den såkaldte byggeklodsmodel, hvor virksomhederne 
inddeles i regnskabsklasse A, B, C og D. Princippet i denne model er, at jo højere regnskabs-
klasse, jo flere og mere detaljerede krav. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A er ikke pligtige til at udarbejde årsrapport efter 
årsregnskabsloven, men hvis de frivilligt vælger at aflægge årsrapport, som anvendes overfor 
tredjemand, skal de (mindst) følge kravene til virksomheder i regnskabsklasse A. 

Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke omfattet af detaljerede krav til indregning og må-
ling, da disse regler først fremgår af lovens regler for regnskabsklasse B. Indregningen og må-
lingen af de enkelte poster i årsregnskabet skal således ske med udgangspunkt i de grundlæg-
gende krav til årsregnskabet i kapitel 3 i årsregnskabsloven samt de få specifikke bestemmel-
ser for regnskabsklassen. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-regnskabskrav-til-klasse-a-virksomheder
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Virksomhederne kan dog systematisk og konsekvent tilvælge bestemmelser fra en højere 
regnskabsklasse. (Se nedenfor om tilvalg af de særlige regler for mikrovirksomheder, der er 
en del af regnskabsklasse B). 

 
2. Krav til årsrapporten 

Grundlæggende krav til årsrapporten 
Virksomheder i regnskabsklasse A er omfattet af generalklausulen i § 11 om, at årsregnska-
bet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling 
samt resultatet. Generalklausulen er uddybet i § 12, hvoraf det bl.a. fremgår, årsrapporten 
skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger 
og oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne. 

Det er således, efter de nævnte bestemmelser, regnskabsbrugernes behov, der er i fokus. I 
tilfælde af usikkerhed om indregning og måling af en konkret post, er det en væsentlig pointe 
at have in mente – om den valgte regnskabsmæssige behandling opfylder regnskabsbrugernes 
behov? 

Tilsvarende skal årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A udarbejdes efter de 
grundlæggende forudsætninger i § 13 om klarhed, substans, væsentlighed, going concern, 
neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi samt formel og reel kontinuitet. Den valgte 
regnskabsmæssige behandling af en given post, skal således kunne leve op til disse krav. 

Specifikke krav til årsrapporten i regnskabsklasse A 
De specifikke krav til virksomheder omfattet af regnskabsklasse A fremgår af årsregnskabslo-
vens §§ 18-21. 

§ 20 indeholder en overordnet bestemmelse, hvorefter virksomhedens aktiver og forpligtel-
ser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles konsekvent i overensstemmelse med 
almindeligt anerkendte retningslinjer under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. 

Det fremgår af de specielle bemærkninger til bestemmelsen, at § 13 sætter grænser for en 
tendentiøs udlægning af de brede krav, jf. lovbemærkningerne til § 20 i lov nr. 448 af 7. juni 
2001 (den nye årsregnskabslov): 

Det er altså op til virksomhedens ledelse at udmønte denne brede bestemmelse. Det skal 
dog ske under skyldig hensyntagen til forslagets § 13, der vil sætte grænser for en alt for 
tendentiøs udlægning af de brede krav. Desuden gælder kravene om et retvisende billede 
og formåls- og kvalitetskrav fuldt ud for disse virksomheder. 

I praksis betyder det, at der næppe kan findes andre alternativer end at vælge mellem hi-
storisk kostpris som udgangspunkt i stil med § 33 i B-klassen og dagsværdi i stil med 
§§ 37 og 38 i B-klassen. Et kontantregnskab er fx udelukket som følge af § 13, stk. 1, nr. 
6. Det er så op til ledelsen, om den vil tage konsekvensen ved at bruge B-klassens indreg-
nings- og måleregler eller blot tage sit udgangspunkt i en mere fri fremgangsmåde inden 
for rammerne af § 13. 

I lyset af bestemmelsens karakter, er der mulighed for at hente inspiration til forståelsen af 
kravene til indregning og måling i årsrapporten for virksomheder i regnskabsklasse A i de reg-
ler, der gælder for de højere regnskabsklasser. Denne mulighed er direkte omtalt i de speci-
elle bemærkninger, jf. ovenfor. Der er dog i sagens natur ingen krav om, at bestemmelserne i 
de højere regnskabsklasser skal følges. 
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Af de specielle bemærkninger til § 20 fremgår det også, at man ligeledes kan forestille sig, at 
der for bestemte brancher er udviklet retningslinjer, der er almindeligt anerkendte og anses 
som god regnskabsskik: 

Man kan også forestille sig, at der for bestemte brancher er udviklet retningslinjer, der er al-
mindeligt anerkendte – anses som god regnskabsskik. Dette kendes fx inden for landbruget. 

Såfremt det måtte være tilfældet, vil disse retningslinjer som udgangspunkt kunne følges. 

 
3. Konkrete problemstillinger 
I det følgende gennemgås en række konkrete problemstillinger, hvor der kan være anledning 
til at overveje den regnskabsmæssige behandling af forhold og poster i årsrapporter for virk-
somheder i regnskabsklasse A. 

Lovens definitioner 
Lovens definitioner i lovens bilag 1, finder også anvendelse i regnskabsklasse A. Dette følger 
af, at der ikke er nogen bestemmelser i loven, der undtager disse virksomheder fra definitio-
nerne. 

Dette betyder fx, at en hensat forpligtelse først kan indregnes, når den opfylder definitionen 
på en forpligtelse. 

Afskrivning på bygninger 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A er ikke omfattet af kravene om systematisk af-
skrivning af anlægsaktiver over brugstiden, da disse regler fremgår af § 43, som er en del af 
bestemmelserne, som virksomheder omfattet af regnskabsklasse B skal følge. Spørgsmålet 
om, hvorvidt der skal afskrives på en bygning eller ej, må derfor primært vurderes i forhold til 
kravene om periodisering i § 13, stk. 1, nr. 6, om et retvisende billede i § 11 og om regn-
skabsbrugers informationsbehov i § 12. 

Virksomheden skal på denne baggrund vælge en regnskabspraksis for løbende måling af byg-
ninger. 

Det skal indgå i virksomhedens overvejelser, hvorledes eventuelle løbende værditab kan ind-
regnes i regnskabet, jf. kravet om periodisering. Virksomheden kan således ikke ukritisk måle 
bygningen til kostpris i en årrække, hvorefter der indregnes et betydeligt tab ved nedrivning 
eller anden realisation. 

Der skal i denne forbindelse tages højde for påvirkningen af resultatopgørelse og balance i så-
vel det enkelte regnskabsår som på den akkumulerede virkning. Er der eksempelvis tale om et 
maskinhus i landbruget med en brugstid på 25 år (hvorefter maskinhuset nedrives), vil det ef-
ter styrelsens vurdering være nødvendigt at foretage afskrivninger herpå for at leve op til de 
ovennævnte krav om periodisering af tabet (forbruget af kostprisen). 

Behovet for afskrivninger kan ikke erstattes af f.eks. en vurdering hvert tredje år, hvor der 
foretages de fornødne nedskrivninger. Hvis virksomheden er bekendt med, at aktivet vil blive 
forbrugt over en given årrække, så vil der være et krav om afskrivninger. 

Er der omvendt tale om en forældrekøbslejlighed med en forventet brugstid på eksempelvis 
fem år og en forventet restværdi tæt på kostprisen, vil der ikke i samme omfang være krav 
om at foretage systematiske afskrivninger. 
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Hvis der ikke foretages løbende afskrivninger, vil der være et større behov for, løbende at 
vurdere bygningens værdi. Værdifald – herunder også værdifald, som kan være midlertidige – 
vil da udløse behov for en nedskrivning. 

Regnskabsbrugerne må have en berettiget forventning om, at de regnskabsmæssige værdier 
ikke overstiger til genindvindingsværdien. 

Da loven har et generelt indbygget forsigtighedsprincip (hvilket f.eks. kommer til udtryk i 
§ 49, stk. 1, i forhold til, hvornår en indtægt kan indregnes), vil løbende værdistigninger som 
udgangspunkt ikke skulle indregnes. Hvis virksomheden ønsker at indregne værdistigninger 
løbende, skal dette ske gennem valg af anvendelse af dagsværdi som målegrundlag, Dette føl-
ger af § 13, stk. 1, nr. 7, om konsistens og § 13, stk. 2, om reel kontinuitet. 

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabsvejledningen for andelsboligforeninger, der af-
lægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, vurderede Erhvervsstyrelsen eksempelvis, at 
der for andelsboligforeninger i regnskabsklasse A ikke var krav om afskrivning på foreningens 
ejendom. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke var praksis, at der blev afskrevet 
på andelsboligforeningers ejendomme, jf. det i de specielle bemærkninger til § 20 anførte om 
en eksisterende god regnskabsskik, ligesom det i en andelsboligforening er resultatopgørel-
sens opgave at vise, hvordan midlerne kommer ind og bliver anvendt. 

Andelsboligforeningens indtægter, omkostninger og resultat er således ikke på samme måde 
som for en typisk erhvervsdrivende virksomhed udtryk for afsætning til omverdenen og for, 
hvor godt det går. Boligydelsen skal dække årets kontante, periodiserede omkostninger, evt. 
opsparing til senere vedligeholdelse samt afdrag på gæld. I denne sammenhæng er årets af-
skrivning mindre relevant, idet den ikke stiller krav til boligafgiftens størrelse. På denne bag-
grund er behovet for at indregne afskrivninger i resultatopgørelsen for at sikre et retvisende 
billede væsentligt mindre i en andelsboligforening efter regnskabsklasse A end i en typisk er-
hvervsdrivende virksomhed. 

Det skal understreges, at ovenstående betragtninger alene vedrører virksomheder i regn-
skabsklasse A. For virksomheder omfattet af regnskabsklasserne B-D, er der et ubetinget krav 
om afskrivninger på anlægsaktiver med begrænset brugstid. Bygninger anses altid for at have 
en begrænset brugstid. 

Måling af investeringsaktiver, herunder kapitalandele i datter- og associerede virksomhe-
der 
Enkelte venturevirksomheder har hidtil valgt at indregne og måle investeringer i datter- og 
associerede virksomheder, som indgår i investeringsporteføljen, til dagsværdi efter bestem-
melsen i § 38. 

Nu er § 38 imidlertid ændret således, at finansielle aktiver ikke længere kan måles til dags-
værdi med hjemmel i denne bestemmelse. 

For virksomheder i regnskabsklasse A, er det er dog styrelsens opfattelse, at dette ikke påvir-
ker muligheden for at måle deres finansielle investeringsaktiver til dagsværdi med regulering i 
resultatopgørelsen. 

Af hensyn til regnskabsbrugerne, må det dog forudsættes, at der ved tilvalg af dagsværdi 
også oplyses om anvendt metode og forudsætninger for beregning af dagsværdi. 

Dette er et krav som i regnskabsklasse B fremgår eksplicit af § 53, stk. 2, nr. 1, litra a, og 
§ 58 a. Det må forudsættes, at der ved valg af dagsværdi som målegrundlag anvendes de 
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samme metoder til måling, som i regnskabsklasse B. Dette sker ved valg af modellerne i 
§§ 37-38 eller § 41. 

Derimod er der i regnskabsklasse A en større frihed til at anvende dagsværdimåling på flere 
aktiver. 

Dette kommer klart til udtryk i lovbemærkningerne til § 38, stk. 2, i lov nr. 448 af 7. juni 
2001: 

Hovedaktivitet med biologisk omdannelse af levende dyr og planter med henblik på salg, 
forbrug eller avl kan efter forslagets stk. 2 ligeledes måles til disse aktivers dagsværdi. 
Her er det kun det biologiske aktiv, der kan måles til dagsværdi. Herved opstår en forskel 
mellem praksis for landbrugsvirksomheder, der benytter reglerne i klasse A og landbrugs-
virksomheder, der anvender reglerne i klasse B, fordi de er aktie- eller anpartsselskaber. 
Forskellen er uundgåelig, fordi 4. direktiv ville sætte sig i vejen for at behandle f.eks. im-
materielle aktiver, såsom mælkekvoter, til dagsværdi. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A har således også større frihed til at indregne 
dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen, fremfor direkte i egenkapitalen. Dette sker ved at 
vælge modellen efter §§ 37-38. 

Måling af gæld 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i mangel af særskilt regulering heraf som ud-
gangspunkt er mulighed for at måle prioritetsgæld til amortiseret kostpris, restgæld eller 
dagsværdi. Erhvervsstyrelsen forventer, at amortiseret kostpris vil være hovedreglen, da 
dette 

 svarer til kravene i regnskabsklasse B-D, 
 kan opgøres pålideligt og 
 periodiserer et eventuelt kurstab. 

Hvis virksomheden derimod ønsker at måle gælden til nominel værdi (restgæld), kan et even-
tuelt kurstab ikke indregnes som et aktiv. Årsagen er, at kurstabet ikke opfylder definitionen 
på et aktiv i lovens bilag 1, C, nr. 1. 

Der kan dog forekomme situationer eller lånekonstruktioner, hvor eksempelvis store kurstab 
eller låneomkostninger medfører, at der skal foretages en konkret vurdering af den valgte 
målemetode for at sikre, at regnskabsbrugerens informationsbehov 
tilgodeses. Dette kan betyde, at forpligtelsen ikke kan indregnes til restgæld (nominel værdi), 
da dette vil medføre et stort kurstab det første år. Her vil der være behov for at anvende 
f.eks. amortiseret kostpris for, at kurstabet 
periodiseres korrekt. 

Renteswaps 
Erhvervsstyrelsen har den 3. september 2009 udarbejdet et notat om årsregnskabsloven og 
andelsboligforeninger – herunder om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps i en 
andelsboligforening efter regnskabsklasse A. 

Det er styrelsens vurdering, at dette notat også kan anvendes i forbindelse med den regn-
skabsmæssige behandling af renteswaps i øvrige virksomheder i regnskabsklasse A. 
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En renteswap opfylder definitionen på henholdsvis et aktiv eller en forpligtelse, jf. årsregn-
skabslovens bilag 1, C, nr. 1 og 7. Hvorvidt der er tale om et aktiv eller en forpligtelse afhæn-
ger af, om renteswappen har en positiv eller negativ værdi. 

Kravet om, at renteswappen skal indregnes, følger af årsregnskabslovens § 33, som omfatter 
regnskabsklasserne B-D. Målingen er reguleret i årsregnskabslovens § 37, der som udgangs-
punkt kræver måling til dagsværdi. Da disse bestemmelser ikke gælder for virksomheder om-
fattet af regnskabsklasse A, er der for disse virksomheder ikke et ubetinget lovkrav om ind-
regning heraf, jf. dog 
nedenfor. De pågældende virksomheder kan dog altid frivilligt vælge at anvende reglerne i 
regnskabsklasse B. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A er, som tidligere nævnt, omfattet af de alminde-
lige kvalitetskrav i årsregnskabsloven, og renteswaps skal derfor indregnes i balancen for en 
virksomhed, der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse A, hvis dette er nødvendigt for, 
at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle 
stilling samt resultatet og for, at regnskabsbrugerne kan træffe en korrekt økonomisk beslut-
ning på baggrund af årsregnskabet. 

En særlig situation opstår, hvis virksomheden vælger at indregne ejendommen til dagsværdi. 
Dette kan f.eks. ske med henvisning til årsregnskabslovens § 41. Her vil det efter styrelsens 
opfattelse stride mod kravet om systematisk tilvalg, hvis de elementer, som direkte vedrører 
ejendommen, ikke samtidig indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. Her vil der 
derfor allerede på grund af tilvalget af dagsværdi for ejendommen være krav om, at rentes-
wappen skal indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. Når en renteswap indreg-
nes, vil dette skulle ske til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 37, stk. 1. 

Kontantprincippet 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A kan ikke anvende kontantprincippet ved udarbej-
delse af årsrapport, jf. periodiseringskravet i § 13, stk. 1, nr. 6, som det også er fremhævet i 
de specielle bemærkninger til § 20. 

Tilvalg fra højere regnskabsklasser 
Følgende fremgår af årsregnskabslovens § 7, stk. 6: 

I stedet for at følge reglerne i det afsnit, som virksomheden i det mindste skal følge i hen-
hold til stk. 1 og 5, kan virksomheden vælge systematisk og konsekvent at følge alle eller 
nogle af reglerne i et eller flere efterfølgende afsnit (regnskabsklasser). 

Dette betyder, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse A kan vælge at følge enkelte be-
stemmelser i regnskabsklasserne B-D, eller alle bestemmelser i disse regnskabsklasser. Et til-
valg skal dog ske systematisk og konsekvent. 

På grund af den store fleksibilitet i regnskabsklasse A, vil valg af regler for indregning og må-
ling fra højere regnskabsklasser normalt blive anset for virksomhedens praksis for udfyldning 
af rammerne i regnskabsklasse A, snarere end tilvalg fra højere regnskabsklasser. 

Ved ændringen af årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015, blev der indført særlige 
lempelser for meget små virksomheder i regnskabsklasse B, de såkaldte mikrovirksomheder. 
Disse bestemmelser fremgår af årsregnskabslovens §§ 22 a (hvem kan anvende lempelserne) 
og 22 b (hvilke lempelser er mulige). 
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Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt disse lempelser kan anvendes af virksomheder i 
regnskabsklasse A. Fx om en virksomhed kan vælge undtagelsen i § 22 b, stk. 1, nr. 1, og 
undlade at oplyse om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53. 

Det fremgår af § 22 a, stk. 1, 2. pkt., at: 

Ved mikrovirksomheder forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B… 

Dette understreger, at mikroreglerne er særlige lempelser, som er indført for de meget små 
virksomheder i regnskabsklasse B. 

En konsekvens af valget af mikroreglerne er, at virksomhederne ikke hverken kan eller skal 
anvende de særlige regler om dagsværdiregulering i §§ 37-38. 

Der er således en nøje sammenhæng mellem en begrænsning i muligheden for valg af regn-
skabspraksis og muligheden for at undlade oplysninger om anvendt regnskabspraksis. 

I regnskabsklasse A er der friere muligheder for valg af regnskabspraksis end i regnskabs-
klasse B. Dette betyder, at regnskabsbrugerne har et stort behov for at være oplyst om an-
vendt regnskabspraksis. 

Kravet om beskrivelse af anvendt regnskabspraksis er også et af de få konkrete krav i regn-
skabsklasse A, jf. § 18. § 22 b, stk. 1, nr. 1, om muligheden for at undlade at oplyse om an-
vendt regnskabspraksis, henviser også til § 53 og ikke § 18. 

Et tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse skal også ske systematisk og konse-
kvent, jf. § 7, stk. 6. Dette understreger, at en virksomhed ikke kan nøjes med kun at tilvælge 
lempelser fra højere regnskabsklasser. De tilsvarende højere krav skal i givet fald også tilvæl-
ges. 

På denne baggrund er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at en virksomhed omfattet af regn-
skabsklasse A ikke alene kan vælge at anvende de særlige lempelser for mikrovirksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B. 

Hvis en virksomhed i regnskabsklasse A ønsker at anvende mikroreglerne, skal virksomheden 
vælge at aflægge regnskab efter regnskabsklasse B med de særlige undtagelser, der kan an-
vendes af mikrovirksomheder. 
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1. Indledning 
I henhold til bemærkningerne til lov nr. 738 af 1. juni 2015 skal Erhvervsstyrelsen tydeliggøre 
forholdet mellem årsregnskabsloven og IFRS 3. 

Det fremgår således af lovbemærkningerne, at Erhvervsstyrelsen vil udarbejde en vejledning, 
som skal tydeliggøre forholdet mellem årsregnskabsloven og IFRS 3 og herunder give eksem-
pler på, hvilke virksomhedssammenslutninger der kan anses for så simple, at de kan gennem-
føres regnskabsmæssigt alene baseret på lovens rammebestemmelser. 

Formålet med denne udtalelse er således at beskrive de mest almindeligt forekommende 
spørgsmål ved anvendelse af IFRS 3 som udfyldning af årsregnskabslovens rammebestemmel-
ser vedrørende virksomhedssammenslutninger. Formålet er dermed ikke at: 

 beskrive forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS 3, som kun har uvæsentlig betyd-
ning eller som forekommer sjældent, eller 

 beskrive reguleringen, der hvor der ikke er forskelle mellem IFRS og årsregnskabsloven. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-virksomhedssammenslutninger-i-aarsregnskabsloven-og-ifrs3
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Denne udtalelse er således ikke en vejledning til, hvordan en virksomhed regnskabsmæssigt 
skal behandle en virksomhedssammenslutning. For de virksomheder som har behov for yderli-
gere vejledning om virksomhedssammenslutninger, henvises der generelt til IFRS 3 og relate-
ret litteratur. 

Herved er reguleringen af virksomhedssammenslutning på linje med andre områder i årsregn-
skabsloven, hvor loven alene indeholder rammebestemmelser, som udfyldes af de relevante 
bestemmelser i IFRS. 

Når der er tale om virksomhedssammenslutninger er årsregnskabslovens bestemmelser ens 
uanset regnskabsklasse. Behovet for vejledning for at opfylde lovens krav afhænger derfor af 
kompleksiteten af selve virksomhedssammenslutningen. 

Udtalelsen omhandler ikke effekten på indre værdis metode ved tilpasningen til IFRS 3. Gene-
relt er reglerne for koncernregnskab og indre værdis metode de samme, men der kan være 
forskelle. Dette afhænger af, om man betragter indre værdis metode som en målemetode el-
ler en konsolideringsmetode. Det er ikke afgjort under IFRS hvad indre værdis metode er. Det 
er derfor et valg af regnskabspraksis (inden for lovens rammer) om virksomheden anser det 
som en måle eller konsolideringsmetode. 

 
2. Baggrund 
Årsregnskabsloven indeholder få bestemmelser om virksomhedssammenslutninger. De pri-
mære bestemmelser fremgår af årsregnskabslovens §§ 121-123. 

Årsregnskabslovens § 121, stk. 1, angiver, at hvis intet andet fremgår, så behandles etable-
ring af et koncernforhold mellem to virksomheder efter overtagelsesmetoden, som er nær-
mere beskrevet i årsregnskabslovens § 122. 

I henhold til årsregnskabslovens § 121, stk. 2, kan sammenlægningsmetoden anvendes, hvis 
de to virksomheder ved etableringen af koncernforholdet begge er underlagt en modervirk-
somhed i et koncernforhold, eller begge virksomheder i øvrigt er underlagt den samme inte-
resses bestemmende indflydelse. Sammenlægningsmetoden er nærmere beskrevet i årsregn-
skabslovens § 123. 

Ændringen af årsregnskabsloven i 2015 medførte, at ikke alene overtagelser af selskaber, 
men også overtagelser af aktiviteter (”virksomheder”, jf. nedenfor) skulle behandles efter 
reglerne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabslovens §§ 121-123. Dette følger af 
en ændring til § 36, stk. 2. Det vurderes dog, at denne ændring har begrænset praktisk betyd-
ning, da det formodes, at bestemmelserne om koncernetablering også tidligere, som hovedre-
gel, blev anvendt i disse situationer. 

Bestemmelserne i årsregnskabsloven fra 2001 om virksomhedssammenslutninger var baseret 
på bestemmelserne i dagældende 7. direktiv (direktiv 83/349/EØF med senere ændringer). 
Da direktivet primært indeholdt rammebestemmelser, blev disse søgt udfyldt med en tilpas-
ning til den daværende internationale regnskabsstandard om virksomhedssammenslutninger, 
IAS 22. 

Lovbestemmelserne var generelt tæt på IAS 22, men det blev vurderet, at direktivet på davæ-
rende tidspunkt hindrede en fuld tilpasning. 

IAS 22 var således anvendelig som vejledning til årsregnskabsloven, bortset fra på de enkelte 
punkter, hvor der var konflikt mellem lovens ordlyd og IAS 22. 
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I 2004 blev IAS 22 erstattet af IFRS 3, som blev opdateret i 2009. 

Det nye regnskabsdirektiv (direktiv 2013/34/EU) er implementeret i årsregnskabsloven ved 
lov nr. 738 af 1. juni 2015. Det nye direktiv medfører i sig selv kun meget begrænsede speci-
fikke ændringer i årsregnskabslovens regler om virksomhedssammenslutninger. 

Regnskabsdirektivet indeholder fortsat primært rammebestemmelser i forhold til virksom-
hedssammenslutninger. Det er herefter op til medlemsstaterne, hvordan de vil udfylde disse 
rammer. 

I mange medlemsstater udfyldes rammerne af nationale regnskabsstandarder. I Danmark ud-
fyldes rammerne primært af lovbemærkninger, som i stor udstrækning henviser til IFRS – og 
for virksomhedssammenslutninger specifikt til IFRS 3. 

Lov nr. 738 af 1. juni 2015 medfører, at lovens rammer ikke længere skal udfyldes af IAS 22, 
men derimod af IFRS 3. 

Følgende fremgår af lovbemærkningerne til § 122, stk. 1: 

"Den tidligere regnskabsstandard IAS 22 var egnet som grundlag for fortolkning af års-
regnskabsloven. IAS 22 er erstattet med IFRS 3, som vurderes generelt at være mere 
egnet til at udfylde 5/23 loven på dette område. IFRS 3 er dog en meget kompliceret 
standard med et antal specialregler. Specialreglerne kan i visse særlige tilfælde være i 
strid med det nye regnskabsdirektiv og årsregnskabsloven." 

Der er dog fortsat forskelle mellem IFRS 3 og årsregnskabslovens bestemmelser, og på visse 
områder hindrer loven anvendelse af bestemmelser i IFRS 3. 

Hvis en virksomhed ud over lovens ordlyd og tilhørende lovbemærkninger har behov for yder-
ligere vejledning til den regnskabsmæssige behandling af en virksomhedssammenslutning skal 
denne således findes i IFRS 3. IFRS 3 suppleres af yderligere kommentarer fra IASB (fx basis 
for conclusions og implementation guidance). 

I en række tilfælde er virksomhedssammenslutninger dog så simple, at indregning og måling 
kan ske udelukkende baseret på ordlyden af de konkrete bestemmelser i årsregnskabsloven. 

Nedenfor gennemgås først eksempler på de meget simple virksomhedssammenslutninger, 
hvor det næppe vil være relevant at skulle hente vejledning i IFRS 3. Herefter sammenholdes 
IFRS 3 og årsregnskabsloven på de mest relevante områder. 

 
3. I hvilke situationer er det ikke nødvendigt at anvende IFRS 3 som vejledning 

ved virksomhedssammenslutninger? 

3.1. Indledning 
Virksomhedssammenslutninger reguleres i IFRS af IFRS 3, som må anses for at være en om-
fattende og kompliceret standard. Det ville derfor være uheldigt, hvis virksomhederne altid 
skulle søge vejledning i IFRS 3 i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. 

Her er det – som i resten af loven – således, at ukomplicerede sammenslutninger ikke fordrer 
brug af vejledning fra IFRS 3, mens de mere komplicerede sammenslutninger fordrer brug af 
IFRS 3. En kompliceret sammenslutning kan fx være kendetegnet ved: 
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 Erhvervelse af kapitalandele sker i flere trin over en længere periode 
 Den erhvervede virksomhed har væsentlige immaterielle aktiver, f.eks. i form af kunde-

kontrakter, rettigheder m.v. 
 Købsprisen indeholder en earn-out baseret på fremtidig indtjening m.v. 

Ved ukomplicerede sammenslutninger vil overholdelse af alle kravene i IFRS 3 ikke give et væ-
sentligt anderledes resultat, end hvad der kan læses af lovens ordlyd. 

Når IFRS anvendes som vejledning til årsregnskabsloven, er det altid relevant at iagttage det 
almindelige væsentlighedskriterium i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 3. (Begrebet ”væ-
sentlighed” skal forstås på samme måde under årsregnskabsloven som under IFRS.) 

Dette betyder, at de komplicerede regler i IFRS alene er relevante, hvor det får væsentlig be-
tydning for årsregnskabets udvisende. 

Det er således fx ikke påkrævet at identificere alle de immaterielle aktiver, som kan identifice-
res og indregne disse særskilt. Det er alene påkrævet at identificere immaterielle aktiver, som 
er væsentlige, og hvor en udskillelse fra goodwill vil få en væsentlig betydning for resultatop-
gørelsen og/eller egenkapitalen. 

Nedenfor gennemgås en række eksempler på virksomhedssammenslutninger, hvor der næppe 
vil være behov for at søge vejledning i IFRS 3 for at kunne indregne transaktionen i årsrappor-
ten. 

3.2. Eksempel 2 - erhvervelse af en lille dattervirksomhed 
 

En mellemstor rengøringsvirksomhed omfattet af regnskabsklasse C erhverver alle ka-
pitalandele i en mikrovirksomhed i samme branche. Den mellemstore virksomhed er 
pligtig til at udarbejde koncernregnskab. 

I denne situation må det antages, at udgangspunktet er, at de aktiver og forpligtelser, som er-
hverves ved overtagelsen, er af mindre betydning for den samlede koncern. 

Der vil fortsat skulle foretages en købsprisallokering, men en helt nøjagtig opgørelse på basis 
af bestemmelserne i IFRS 3 vil alene kunne medføre uvæsentlige justeringer i regnskabet. 
IFRS 3 vil derfor normalt være overflødig som vejledning i denne situation. 

Her er det således det almindelige væsentlighedskriterium i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, 
nr. 3, som medfører, at der ikke er behov for en nøjagtig fordeling af købsprisen, jf. også ne-
denfor under afsnit 3.5. 

3.3. Eksempel 3 - fusion mellem to virksomheder med samme ejer 
 

En fysisk person ejer to kapitalselskaber. Disse ønskes fusioneret til ét selskab. Der er 
tale om en såkaldt vandret fusion. 

I denne situation vil fusionen kunne gennemføres efter sammenlægningsmetoden eller efter 
overtagelsesmetoden. Der er her frit valg mellem disse metoder. 
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Hvis fusionen gennemføres efter sammenlægningsmetoden, sker dette baseret på bogførte 
værdier, jf. årsregnskabslovens § 121, stk. 2. Dette betyder, at der ikke skal ske reguleringer 
til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 123. 

Her vil IFRS 3 ikke være relevant allerede af den grund, at den ikke indeholder vejledning til 
sammenlægningsmetoden. Endvidere vil anvendelse af sammenlægningsmetoden i denne si-
tuation ofte være så simpel, at en erfaren regnskabsudarbejder kan lave de fornødne sam-
menlægninger, uden at der er behov for særlig vejledning. 

Hvis fusionen derimod gennemføres efter overtagelsesmetoden, jf. årsregnskabslovens 
§ 122, vil anvendelse af IFRS 3 i visse tilfælde kunne være nødvendig som vejledning. Dette 
afhænger af kompleksiteten i transaktionen, jf. ovenfor om hvad som anses som simple og 
komplekse sammenslutninger. 

Bemærk at anvendelse af overtagelsesmetoden forudsætter, at der er ydet et vederlag i for-
bindelse med fusionen. 

 
4. Anvendelse af IFRS 3 som udfyldning af årsregnskabslovens rammebestemmel-

ser -virksomhedssammenslutninger som ikke er under samme parts bestem-
mende indflydelse 

Nedenfor gennemgås de mest almindelige forhold for en vurdering af sammenhængen mellem 
årsregnskabsloven og IFRS. Forhold, hvor det er åbenbart, at der ikke er en forskel, er ikke 
medtaget, da der er fokuseret på de områder, hvor der er usikkerhed om forholdet mellem de 
to reguleringer. 

Gennemgangen har følgende struktur: 

4.1. Trinvise overtagelser hvor der opnås kontrol – opregulering til dags-værdi 
4.2. Trinvise overtagelser hvor der opnås kontrol – fordeling af kostpris og beregning af goodwill 
4.3. Købsprisallokering – er omkostninger relateret til erhvervelsen en del af kostprisen? 
4.4. Købsprisallokering – identifikation af immaterielle aktiver 
4.5. Købsprisallokering – indregning og måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi 
4.6. Købsprisallokering – indregning og måling af eventualforpligtelser 
4.7. Mulighed for beregning af goodwill på minoritetsinteresser 
4.8. Efterfølgende reguleringer til købsprisen som følge af earn-out m.v. 
4.9. Efterfølgende periode for korrektion af overtagelsesbalancen 
4.10. Køb og salg af minoritetsandele uden at kontrol opnås eller mistes 
4.11. Delvist salg af dattervirksomhed – tab af kontrol 

Gennemgangen kan for de vigtigste forhold sammenfattes således: 

Sammenfatning af de enkelte forhold 
 

Forhold Hidtidig praksis efter 
årsregnskabsloven IFRS Ny praksis efter 

årsregnskabsloven 
4.1. Gevinster/tab på 
hidtidige kapitalandele 
ved trinvise erhvervel-
ser 

To muligheder: Alt. 1: 
Ingen regulering Alt. 2: 
Opskrivning via egen-
kapitalen 

Værdiregulering til dags-
værdi via resultatopgø-
relsen 

Som under IFRS 

4.2. Købsprisalloke-
ring ved trinvise over-
tagelser 

Forholdsmæssig købs-
prisallokering pr. er-
hvervelse af kapitalan-
dele 

Købsprisallokering pr. 
det tidspunkt der opnås 
kontrol, baseret på 
dagsværdien af de 

Som under IFRS 
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Forhold Hidtidig praksis efter 
årsregnskabsloven IFRS Ny praksis efter 

årsregnskabsloven 
hidtidige og erhvervede 
kapitalandele 

4.3. Transaktionsom-
kostninger relateret til 
køb af dattervirksom-
hed 

Indregning i kostprisen Indregning i resultatop-
gørelsen Som under IFRS 

4.4. Identifikation af 
immaterielle aktiver 

Identifikation, hvor 
dette har væsentlig 
indflydelse på regnska-
bet 

Fuld identifikation 

Identifikation, hvor 
dette har væsent-
lig indflydelse på 
regnskabet 

4.5. Købers hensigt 
med erhvervelsen af 
aktivet 

Aktiver måles til dags-
værdi. Aktiver, som 
ikke forventes an-
vendt, måles dog til 0 
eller skrotprisen 

Aktiver måles til dags-
værdi, og der tages ikke 
hensyn til købers forven-
tede anvendelse af akti-
vet 

Som under IFRS 

4.6. Eventualforplig-
telser 

Indregnes ikke i købs-
prisallokeringen 

Indregnes i købsprisallo-
keringen, hvis de kan 
måles pålideligt 

Som under IFRS 

4.7. Goodwill vedr. er-
hvervet andel af dat-
tervirksomhed, hvor 
der er minoritetsinte-
resser 

Erhvervet andel 

To muligheder: Alt 1: Er-
hvervet andel Alt 2: 100 
% inkl. goodwill på mino-
ritet 

Som under IFRS 

4.8. Efterfølgende re-
guleringer af betin-
gede købsvederlag 

Tidsubegrænset kor-
rektion af kostprisen 

Værdiregulering i resul-
tatopgørelsen Som under IFRS 

4.9. Efterfølgende pe-
riode for korrektion af 
overtagelsesbalancen 

Købsåret og følgende 
regnskabsår 

12 måneder efter over-
tagelsestidspunktet Som under IFRS 

4.10. Køb og salg af 
minoritetsandele uden 
at kontrol opnås eller 
mistes 

To muligheder: Alt 1: 
Køb indregnes i balan-
cen. Salg indregnes 
forholdsmæssigt i re-
sultatopgørelsen Alt 2: 
Køb og salg af minori-
teter indregnes i egen-
kapitalen 

Forskel mellem bogført 
værdi og realiseret 
værdi indregnes direkte i 
egenkapitalen 

Som under IFRS 

4.11. Salg af kapital-
andele i en dattervirk-
somhed, hvor der her-
ved ikke længere er 
kontrol 

Salg af forholdsmæssig 
andel med opgørelse af 
gevinst/tab og reste-
rende regnskabsmæs-
sig værdi anvendes 
fremadrettet som kost-
pris for de kapitalan-
dele, som er i behold 

Gevinst og tab beregnes 
både på solgte og bibe-
holdte kapitalandele 

Salg af forholds-
mæssig andel med 
opgørelse af ge-
vinst/tab og reste-
rende regnskabs-
mæssig værdi an-
vendes fremadret-
tet som kostpris 
for de kapitalan-
dele, som er i be-
hold 
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4.1. Trinvise overtagelser hvor der opnås kontrol – opregulering til dagsværdi 
Trinvise overtagelser er situationer, hvor en virksomhed først erhverver en ikke-kontrolle-
rende ejerandel og på et senere tidspunkt – ad en eller flere omgange – erhverver yderligere 
ejerandele og derved opnår kontrol. 

Trinvise overtagelser er i IFRS 3 reguleret i afsnit 41 og 422: (Citater fra IFRS er gengivet på 
originalsproget, engelsk. Herved undgås usikkerheder i oversættelsen, ligesom den engelske 
udgave er den primært anvendte i Danmark.) 

"41. 
An acquirer sometimes obtains control of an acquiree in which it held an equity interest 
immediately before the acquisition date. For example, on 31 December 20X1, Entity A 
holds a 35 per cent non-controlling equity interest in Entity B. On that date, Entity A pur-
chases an additional 40 per cent interest in Entity B, which gives it control of Entity B. 
This IFRS refers to such a transaction as a business combination achieved in stages, 
sometimes also referred to as a step acquisition." 

"42. 
In a business combination achieved in stages, the acquirer shall remeasure its previously 
held equity interest in the acquiree at its acquisition-date fair value and recognise the re-
sulting gain or loss, if any, in profit or loss or other comprehensive income, as appropri-
ate. In prior reporting periods, the acquirer may have recognised changes in the value of 
its equity interest in the acquiree in other comprehensive income. If so, the amount that 
was recognised in other comprehensive income shall be recognised on the same basis as 
would be required if the acquirer had disposed directly of the previously held equity." 

Reguleringen i IFRS 3, afsnit 41 og 42, medfører således, at de kapitalandele, som besiddes 
før, der opnås kontrol, skal reguleres til dagsværdi på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol 
over dattervirksomheden. Forskellen mellem bogført værdi og dagsværdi indregnes som ge-
vinst eller tab i resultatopgørelsen eller anden totalindkomst. 

Denne regulering til dagsværdi har hidtil ikke været mulig efter årsregnskabsloven, da denne 
var baseret på IAS 22, som ikke havde tilsvarende bestemmelser. 

Tilpasningen til IFRS 3 medfører imidlertid, at der også skal laves en tilsvarende regulering 
efter årsregnskabsloven. Dette skal ses i lyset af, at det er vurderingen, at direktivet rummer 
denne mulighed. 

En manglende regulering til dagsværdi ville medføre, at den beregnede købspris i mange til-
fælde ville være meget lav set i forhold til de nettoaktiver, som er til stede på det tidspunkt, 
hvor der skal ske en allokering af købsprisen. Der er således behov for, at købsprisen opgøres 
til dagsværdi på samme tidspunkt, som aktiver og forpligtelser indregnes første gang til dags-
værdi. 

4.2. Trinvise overtagelser hvor der opnås kontrol – fordeling af kostpris og beregning af 
goodwill 
Trinvise overtagelser omfatter som nævnt oven for de situationer, hvor der først erhverves 
en mindre andel af en virksomhed og dernæst ad en eller flere omgange yderligere andele, 
indtil der er erhvervet en kontrollerende ejerandel. 

Ifølge den tidligere IAS 22 blev hvert køb behandlet separat. Det indebar følgende: 

 Kostprisen udgjorde summen af kostpriser for hvert enkelt køb. 
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 Identificerbare aktiver og forpligtelser samt goodwill blev opgjort for hver anskaffelse, 
uanset at der ikke på det pågældende anskaffelsestidspunkt forelå bestemmende (eller 
betydelig) indflydelse. 

Efter de hidtidige regler skulle der laves købsprisallokering for hvert enkelt køb på hvert en-
kelt erhvervelsestidspunkt for kapitalandele i det, som efter opkøbene er blevet en dattervirk-
somhed. En sådan købsprisopgørelse laves ofte ikke løbende, eftersom det normalt ikke er på-
krævet – og ofte har køber heller ikke adgang til de nødvendige oplysninger. Hertil kommer, at 
det vil være vanskeligt at fremskaffe oplysningerne med tilbagevirkende kraft, hvis man først 
opnår kontrol flere år efter de første køb af kapitalandele. 

Efter IFRS 3 laves der derimod kun én omvurdering og kun én opgørelse af kostprisen, og det 
er på det tidspunkt, hvor der opnås kontrol. 

Denne langt enklere model er tættere på ordlyden i § 122, stk. 3, og følger også bestemmel-
sen i direktivets artikel 24, stk. 3, litra b. Givet den generelle tilpasning til IFRS 3 skal der 
fremover anvendes samme metode under årsregnskabs-loven som under IFRS. 

4.3. Købsprisallokering – er omkostninger relateret til erhvervelsen en del af kostprisen? 
I forbindelse med erhvervelse af en dattervirksomhed vil der ofte være en række eksterne om-
kostninger, herunder omkostninger til rådgivere, såsom advokater og revisorer. 

Kostprisen for et aktiv er defineret i årsregnskabslovens bilag 1, D, nr. 6. Det fremgår heraf, 
at kostprisen er det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset at dette er anskaffet 
fra en ekstern part eller internt fremstillet. 

Det fremgår ikke af definitionen på kostpris, om omkostninger betalt til rådgivere m.fl. kan 
indgå som en del af kostprisen ved erhvervelsen af et aktiv. Det har dog været praksis, at di-
rekte, eksterne omkostninger til erhvervelse af datter-virksomheder har indgået som en del af 
kostprisen for kapitalandelene. 

Denne praksis understøttes af bestemmelsen i § 40 om beregning af kostprisen for anlægsak-
tiver: 

"Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af an-
skaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som di-
rekte kan henføres til det fremstillede aktiv. Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden 
indeholde de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende anlægsaktiv, 
hvis omkostningerne vedrører fremstillingsperioden. Herudover kan renter af kapital, 
der er lånt til at finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillingsperioden, indreg-
nes i kostprisen." 

§ 40 er primært rettet mod materielle og immaterielle anlægsaktiver. Dette ses tydeligt af 
lovbemærkningerne, som ikke omtaler finansielle anlægsaktiver. Bestemmelsens ordlyd om-
fatter imidlertid alle anlægsaktiver, herunder også de finansielle. Den omfatter via henvisnin-
gen i § 119, stk. 1, også koncernregnskabet. 

Den anvendte praksis har også været baseret på bestemmelsen i den tidligere IAS 22, afsnit 
25, hvoraf det fremgik, at eksterne omkostninger relateret til købet var en del af kostprisen 
for kapitalandelene. 
IFRS 3, afsnit 53, indeholder dog nu et forbud mod at indregne disse omkostninger som en 
del af kostprisen. Omkostningerne skal i stedet indregnes løbende i resultatopgørelsen. 
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Årsregnskabslovens definition på kostpris er generel for alle aktiver og indeholder ikke en 
særlig definition for køb af dattervirksomheder. Det er styrelsens opfattelse, at definitionen 
udfyldes af de mere præcise bestemmelser i IFRS. Års-regnskabsloven skal derfor på dette 
område fortolkes i overensstemmelse med IFRS 3. 

Dette betyder, at omkostninger til advokat, revisor m.v. i forbindelse med køb af kapitalan-
dele i en dattervirksomhed fremover skal indregnes i resultatopgørelsen i koncernregnskabet 
og ikke indgå som en del af købsprisen for kapitalandelene. 

Denne model er også den administrativt enkleste model, da virksomhederne undgår at skulle 
opdele omkostninger til revisorer og advokater i de, som skal indregnes direkte i resultatop-
gørelsen og de, som skal tillægges kostprisen for kapitalandelene. I stedet indregnes det hele 
direkte i resultatopgørelsen. 

4.4. Købsprisallokering – identifikation af immaterielle aktiver 
IFRS har over årene udviklet sig således, at der stilles stadig større krav til identifikation af im-
materielle aktiver i forbindelse med købsprisallokeringen ved køb af en virksomhed. Dette skal 
ses i lyset af ny viden, som giver mulighed for separering, samt det rent forretningsmæssigt 
fornuftige i, at en virksomhed kan identificere, hvad den har betalt for. 

Kravene til identifikation er således skærpet i IFRS 3 i forhold til IAS 22, og dermed også i for-
hold til nuværende praksis efter årsregnskabsloven. 

Det har dog samtidig stor betydning, at der under IFRS er stor forskel på den regnskabsmæs-
sige behandling af rettigheder m.v., som afskrives over brugstiden, og goodwill, som ikke af-
skrives. Her har det stor betydning, at de immaterielle aktiver udskilles fra goodwill, således 
at de bliver afskrevet efter reglerne herfor. 

Årsregnskabsloven har samme udgangspunkt som IFRS, nemlig at de aktiver, som indgår i kø-
bet, og som opfylder definitionen på aktiver, skal identificeres og indregnes i overtagelsesba-
lancen. 

Årsregnskabsloven kræver dog – modsat IFRS – fortsat afskrivninger på goodwill. Dette med-
fører, at behovet for fuld opdeling – alt andet lige – er mindre under årsregnskabsloven end 
under IFRS. Dette betyder imidlertid ikke, at en korrekt opdeling ikke er relevant under års-
regnskabsloven, men at behovet for udskillelse af visse immaterielle aktiver, som kan være 
svære at udskille, kan efter de konkrete omstændigheder være mindre påkrævet. Der er tale 
om en samlet væsentlighedsvurdering ud fra præsentationen i balancen og påvirkning på re-
sultatopgørelse og egenkapital. 

Årsregnskabslovens krav er derfor ikke så vidtgående, som under IFRS, men kan naturligvis 
rumme IFRS 3’s restriktive regler om identifikation af aktiver og forpligtelser i forbindelse 
med købsprisallokering. 

En praksis hvor allerede indregnede aktiver måles til bogførte værdier uden en reel omvurde-
ring til dagsværdi, og hvor der ikke er vurderet, om der i overtagelsen indgår særlige immate-
rielle aktiver, kan ikke accepteres under hverken års-regnskabsloven eller IFRS. 

Det må derfor forudsættes, at også virksomheder, som anvender årsregnskabsloven, søger at 
identificere de immaterielle aktiver, som erhverves i en virksomhedssammenslutning, når 
dette har betydning for det retvisende billede – både af balancen og resultatopgørelsen – i det 
år, hvor virksomhedssammenslutningen gennemføres og/eller i de kommende år. Som et ab-
solut minimum må immaterielle aktiver, som køber har identificeret i forbindelse med 
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fastsættelsen af den pris, køber vil betale for virksomheden, også indgå i den efterfølgende 
købsprisallokering. 

En virksomhed kan således ikke undlade at identificere en væsentlig rettighed med en levetid 
på 3 år og i stedet lade den indgå i goodwill, som afskrives over f.eks. 20 år. 

4.5. Købsprisallokering – indregning og måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi 
Målingen af de identificerede aktiver og forpligtelser i overtagelsesbalancen skal som hidtil 
ske til dagsværdi. Købers hensigt med aktivet skal fremover aldrig påvirke beregningen af 
dagsværdien. 

Denne ændring er primært relevant for aktiver, som blev erhvervet som en del af virksom-
hedssammenslutningen, men blev forventet skrottet m.v. i forbindelse med en omstrukture-
ring. Dette betyder, at en maskine, som påtænkes skrottet, skal måles til dagsværdi ved før-
ste indregning. Maskinen skal herefter nedskrives til 0 i forbindelse med skrotningen. 

Begrundelsen for ændringen i fortolkningen af årsregnskabsloven på dette punkt baserer sig 
på den generelle tilpasning til IFRS, og at årsregnskabsloven derfor nu udelukker muligheden 
for indregning af omstruktureringshensættelser efter ”købers hensigt”, således at købers 
hensigt i forbindelse med købet ikke længere kan berettige til indregningen af omstrukture-
ringshensættelser i overtagelsesbalancen, jf. ophævelsen af den særlige bestemmelse om om-
struktureringshensættelser i årsregnskabslovens § 122, stk. 1. 

Den væsentligste konsekvens af, at købers hensigt ikke længere kan tillægges betydning, når 
der skal opgøres en dagsværdi på et aktiv, er, at et aktiv, som f.eks. ønskes skrottet og ikke 
forventes anvendt af køber efter overtagelsen – fx. et varemærke – stadig kan have en værdi i 
markedet, såfremt det blev handlet mellem uafhængige parter. Derved identificeres og ind-
regnes aktivet til dags-værdi i overtagelsesbalancen, og først på det tidspunkt, hvor køber 
skrotter aktivet, indregnes en nedskrivning i resultatopgørelsen i købers koncernregnskab. 
Efter de hidtidige regler ville aktivet have været værdiansat til 0, og goodwill ved overtagel-
sen ville derved have været tilsvarende højere. 

4.6. Købsprisallokering – indregning og måling af eventualforpligtelser 
Udgangspunktet i IFRS er, at eventualforpligtelser ikke indregnes i balancen. Dette følger af 
IAS 37, afsnit 27. Heller ikke under årsregnskabsloven indregnes eventualforpligtelser i ba-
lancen, jf. § 33, stk. 3. 

IFRS 3, afsnit 23, kræver dog, at eventualforpligtelser indregnes i balancen ved en købsprisal-
lokering i forbindelse med en virksomhedssammenslutning. En forudsætning herfor er dog, at 
dagsværdien på eventualforpligtelsen kan måles pålideligt. 

I mange tilfælde vil eventualforpligtelserne være at anse som uvæsentlige, hvorfor en indreg-
ning allerede af denne grund ikke er relevant. 

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor der er tale om væsentlige eventualforpligtelser, og 
hvor disse er værdiansat i forbindelse med forhandlingerne om købsprisen. Her nævner lovbe-
mærkningerne til § 122, stk. 4: 

"I visse tilfælde opstår negativ goodwill som følge af, at der erhverves en virksomhed, 
som har væsentlige eventualforpligtelser, der ikke indregnes i balancen, men som der 
tages højde for ved 
beregningen af købsprisen. I disse tilfælde vil den negative goodwill først kunne 
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indregnes som en indtægt, når eventualforpligtelserne er afviklet, og indtægten således 
kan anses for realiseret." 

Lovbemærkningerne forudsætter således, at eventualforpligtelser, som er erhvervet i forbin-
delse med en virksomhedssammenslutning, som udgangspunkt fortsat kan udeholdes af ba-
lancen. Dette er dog primært relevant i to situationer: 

 Der hvor dagsværdien af eventualforpligtelsen ikke kan beregnes pålideligt. 
 Ved anvendelse af sammenlægningsmetoden. (Her indregnes dog mer-eller mindrevær-

dier direkte i egenkapitalen og ikke over resultatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens 
§ 123, stk. 3.) 

Det er derfor styrelsens vurdering, at eventualforpligtelserne fremover (i modsætning til tidli-
gere) skal indregnes i balancen til dagsværdi i forbindelse med virksomhedssammenslutnin-
gen, når følgende betingelser er opfyldt: 

 Virksomhedssammenslutningen indregnes efter overtagelsesmetoden, jf. årsregnskabs-
lovens § 122, 

 Eventualforpligtelserne er væsentlige og har indgået ved beregningen af købsprisen på 
virksomheden og 

 Eventualforpligtelserne kan måles pålideligt til dagsværdi. 

Baggrunden er, at den overtagende virksomhed reelt bliver betalt for at påtage sig eventual-
forpligtelsen. Årsregnskabslovens § 122, stk. 1, understreger, at også forpligtelser, som ikke 
var indregnet tidligere, skal indregnes i balancen i forbindelse med en virksomhedssammen-
slutning. 

4.7. Mulighed for beregning af goodwill på minoritetsinteresser 
IFRS 3, afsnit 19, indeholder to modeller for måling af minoritetsinteresserne i forbindelse 
med en virksomhedssammenslutning: 

 Måling af minoritetsinteressen til dagsværdi, eller 
 Måling til minoritetens andel af identificerede nettoaktiver (eksklusiv goodwill) i den over-

tagne virksomhed. Værdien af nettoaktiverne opgøres på baggrund af købsprisallokerin-
gen til dagsværdi. 

I henhold til den tidligere IAS 22 var alene alternativ 2 en mulighed. Dette betød, at den good-
will, der blev indregnet i koncernregnskabet, alene vedrørte modervirksomhedens ejerandel i 
dattervirksomheden, mens der ikke blev beregnet goodwill for minoritetsinteresserne. 

Årsregnskabsloven er ligesom regnskabsdirektivet oprindeligt udarbejdet efter de samme 
principper som IAS 22. Det var tidligere vurderingen, at årsregnskabslovens bestemmelser i 
§ 122, stk. 3 og 4, om beregning af goodwill ikke hjemlede mulighed for alternativ 1. 

Denne vurdering er revurderet i forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2015. 

Det må konstateres, at hverken regnskabsdirektivet eller loven specifikt omtaler, hvordan 
virksomhederne skal forholde sig i forhold til goodwill relateret til minoritetsinteresser. Det er 
derfor Erhvervsstyrelsens opfattelse, at begge de muligheder, som eksisterer under IFRS 3, 
også kan anvendes under årsregnskabsloven. 
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Den valgte metode skal anvendes konsistent, jf. kravet herom i årsregnskabslovens § 13, 
stk. 1, nr. 7. Her er der således en forskel til IFRS 3, som har en specifik undtagelse, hvorefter 
metode kan vælge pr. virksomhedssammenslutning. 

4.8. Efterfølgende reguleringer til købsprisen som følge af earn-out 
Efter hidtidig praksis, baseret på IAS 22, skulle en forhøjelse eller nedsættelse af købesum-
men baseret på en earn-out modposteres på købesummen. Det betød, at en sådan regulering 
altid skulle indregnes uden om resultatopgørelsen, uanset hvor lang tid efter købet, den fandt 
sted. 

En mer-/mindrebetaling som følge af en reguleringsklausul blev således modposteret på good-
will. 

Efter IFRS 3 opgøres købesummen til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Det betyder, at 
fx værdien af en earn-out skal opgøres til dagsværdi på købstidspunktet. En efterfølgende æn-
dring skal altid passere resultatopgørelsen. 

Det er vurderingen, at bestemmelserne i IFRS 3 som udgangspunkt er i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens bestemmelser. 

Ændringer i værdien på en earn-out efter første indregning vedrører begivenheder efter kø-
bet og skal derfor ikke påvirke kostprisen. Dette er derimod udtryk for efterfølgende begiven-
heder, hvorfor reguleringerne skal påvirke resultatopgørelsen. 

Bemærk dog at earn-out’en (forpligtelse) ikke er omfattet af kravet om måling til dagsværdi i 
årsregnskabslovens § 37, stk. 1. Dette skyldes undtagelsen i § 37, stk. 3, nr. 5. Earn-outen 
skal i stedet måles til nettorealisationsværdi efter årsregnskabslovens § 36 eller til kapital-
værdi efter årsregnskabslovens § 47, stk. 2. Kapitalværdien opgøres ved tilbagediskontering 
af de forventede pengestrømme og vil derfor antageligt være tæt på dagsværdien. Den an-
vendte målemetode har primært betydning, når earn-out’en løber over en vis årrække. 

4.9. Korrektioner til overtagelsesbalancen m.v. 
IFRS 3 kræver, at hvis det inden for de første 12 måneder efter overtagelsen konstateres, at 
der var forhold på overtagelsestidspunktet, som ikke har afspejlet sig korrekt i opgørelsen af 
dagsværdier i overtagelsesbalancen eller købesummen, skal disse reguleres med tilbagevir-
kende kraft. Efter IAS 22 kunne reguleringer vedrørende værdien af de overtagne aktiver og 
forpligtelser ske inden for indeværende og hele det kommende regnskabsår. 

Regulering af værdien af de overtagne aktiver og forpligtelser skal efter IFRS 3 ske med tilba-
gevirkende kraft, hvis der inden for de første 12 måneder efter købet konstateres forhold, 
som viser, at værdierne på overtagelsestidspunktet skulle have været anderledes. 

IFRS 3 tillader således ikke, at begivenheder, der indtræffer efter købet, kan føre til regule-
ring af kostprisen eller overtagne aktiver og forpligtelser. 

12-måneders perioden til at foretage reguleringer er også relevant under årsregnskabsloven, 
da der er stor risiko for, at ikke alle forhold er afspejlet korrekt i selve købsprisallokeringen. 
Her giver 12-måneders perioden en mulighed for at revurdere de oprindelige beregninger af 
dagsværdien på overtagelsestidspunktet. 

Muligheden for at revurdere beregningen omfatter alene forhold, som var til stede på overta-
gelsestidspunktet. Efterfølgende værditab kan naturligvis ikke korrigeres ved en justering af 
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købsprisallokeringen. Værditabet skal i stedet indregnes i resultatopgørelsen i den periode, 
hvor det opstår. 

Hvis der efter udløbet af 12-måneders perioden konstateres væsentlige fejl i købsprisalloke-
ringen eller beregningen af købesummen, skal disse fejl rettes som fejl i overensstemmelse 
med årsregnskabslovens § 52, stk. 2. 

4.10. Køb og salg af minoritetsandele uden at kontrol opnås eller mistes 
Minoritetsinteresser blev tidligere anset for at være udtryk for en forpligtelse for koncernen. 
Den tidligere bestemmelse i årsregnskabslovens § 118, stk. 4, stillede således krav om, at mi-
noritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital blev præ-
senteret som en særskilt hovedpost mellem egenkapital og forpligtelser. 

Bestemmelsen i årsregnskabsloven er nu tilpasset IFRS således, at minoritetsinteressernes 
forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital opføres som en særskilt post 
under egenkapitalen, og ikke længere som en særskilt post mellem egenkapital og forpligtel-
ser. 

Da minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes egenkapital her-
efter anses som en del af koncernens egenkapital, vil køb af kapitalandele fra en minoritets-
ejer også være at betragte som en egenkapitaltransaktion. Tilsvarende vil gælde ved salg af 
en minoritetsandel. 

Køb af minoritetsandele vil således ikke bevirke ændringer i koncernens bogførte værdier af 
aktiver, herunder værdien af goodwill. Forskellen mellem købsprisen og den hidtil bogførte 
værdi af minoriteten skal således indregnes direkte i egenkapitalen (de frie reserver), uanset 
om dette måtte medføre, at reserverne bliver negative. Tilsvarende medfører salg af minori-
tetsandele heller ikke gevinst eller tab i resultatopgørelsen. 

Herved er årsregnskabsloven i overensstemmelse med IFRS 10, afsnit 23. IFRS 10, afsnit 
B96, indeholder yderligere vejledning til bestemmelsen. 

4.11. Delvist salg af dattervirksomhed – tab af kontrol 
Der forekommer situationer, hvor en modervirksomhed sælger en så stor del af sine kapital-
andele i en dattervirksomhed, at modervirksomheden taber kontrollen. Denne situation er nu 
under IFRS reguleret specifikt i IFRS 10, afsnit 25: 

"25. If a parent loses control of a subsidiary, the parent: 

a. derecognises the assets and liabilities of the former subsidiary from the consolidated 
statement of financial position. 

b. recognises any investment retained in the former subsidiary and subsequently ac-
counts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary in accordance with 
relevant IFRSs. That retained interest is remeasured, as described in paragraphs 
B98(b)(iii) and B99A. The remeasured value at the date that control is lost shall be re-
garded as the fair value on initial recognition of a financial asset in accordance with 
IFRS 9 or the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture, 
if applicable. 

c. recognises the gain or loss associated with the loss of control attributable to the for-
mer controlling interest, as specified in paragraphs B98–B99A." 
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Dette medfører, at de kapitalandele, som bibeholdes, omvurderes til dagsværdi på det tids-
punkt, hvor modervirksomheden mister kontrollen med dattervirksomheden. Forskellen mel-
lem bogført værdi og dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen. 

Dagsværdien anses herefter som en ny kostpris for kapitalandelene. 

Regnskabsdirektivet og årsregnskabsloven hjemler ikke mulighed for at foretage en tilsva-
rende regulering af bibeholdte kapitalandele fra hidtidig regnskabsmæssig værdi til dags-
værdi. Her vil den hidtidige regnskabsmæssige værdi fortsat skulle anvendes. Der vil således 
som udgangspunkt ikke blive indregnet nogen gevinst (eller noget tab) på de kapitalandele, 
som ikke sælges i forbindelse med tabet af kontrol. 

Hvis de resterende kapitalandele udgør en porteføljeinvestering, og disse efter virksomhe-
dens regnskabspraksis måles til dagsværdi, vil der dog ske en regulering til dagsværdi efter 
den almindelige bestemmelse i årsregnskabslovens § 37. 

 
5. Særlige forhold for virksomhedssammenslutninger under samme parts bestem-

mende indflydelse 

5.1. Generelt om virksomhedssammenslutninger under samme parts bestemmende indfly-
delse 
Der er en grundlæggende forskel mellem IFRS og årsregnskabsloven i forhold til reguleringen 
af virksomhedssammenslutninger, hvor både overtager og den overtagne er underlagt be-
stemmende indflydelse fra den samme part. 

IASB har valgt ikke at regulere dette område, mens det reguleres under årsregn-skabsloven. 
Dette betyder, at IFRS – som udgangspunkt – ikke indeholder relevant vejledning på dette om-
råde. 

Hvis overtagelsesmetoden anvendes på sådanne overtagelser, er IFRS 3 dog fortsat den rele-
vante vejledning for, hvorledes metoden skal anvendes, herunder i forhold til vurderingen af, 
hvem der er den overtagende part. 

IFRS 3 er også den relevante vejledning til fastlæggelse af, om der faktisk er tale om en virk-
somhedssammenslutning under samme parts bestemmende indflydelse. 

IAS 22 tillod i visse tilfælde anvendelse af sammenlægningsmetoden og indeholdt derfor også 
i et vist omfang vejledning hertil. Metoden tillades dog ikke under IFRS 3, hvorfor IFRS ikke 
længere indeholder regulering af sammenlægningsmetoden. Dette betyder, at hvis denne me-
tode skal anvendes, skal der søges vejledning andre steder. Dette kan ved anvendelse af års-
regnskabsloven være den tidligere IAS 22 eller relevant litteratur, typisk de vejledninger til 
IFRS, som udgives af de internationale revisionsfirmaer. US GAAP indeholder også vejledning, 
som er relevant.(Det skal bemærkes, at for de, som aflægger koncernregnskab efter IFRS, vil 
den ophævede IAS 22 ikke være relevant vejledning. Her følger det af reglerne i IAS 8, afsnit 
10-12, om valg af regnskabspraksis, at gældende regulering i US GAAP er mere passende) 

Det skal nævnes, at selvom IFRS ikke regulerer koncerninterne virksomhedssammenslutnin-
ger, er de samme tre metoder, som kan anvendes efter årsregnskabsloven, generelt accepte-
rede: 

 Overtagelsesmetoden, jf. § 122 
 Sammenlægningsmetoden, jf. § 123, stk. 1 
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 Bogførte værdis metode (sammenlægningsmetoden uden tilpasning for perioder før sam-
menlægningen), jf. § 123, stk. 2 

Det er styrelsens opfattelse, at man efter IFRS alene kan anvende sammenlægningsmetoden 
tilbage til det tidspunkt, hvor den fælles kontrol blev etableret. Dette er også som udgangs-
punkt gældende efter årsregnskabsloven. 

Under årsregnskabsloven gælder der dog en undtagelse ved fusion som følge af, at det efter 
selskabslovens bestemmelser kan besluttes, at fusionen skal have regnskabsmæssig virkning 
pr. et tidligere tidspunkt f.eks. ved begyndelsen af regnskabsåret. 

5.2. Lodrette fusioner 
Da IFRS ikke regulerer virksomhedssammenslutninger under fælles kontrol, er der heller in-
gen regulering af fusioner mellem en modervirksomhed og dens dattervirksomhed. 

Det er dog klart, både under IFRS og årsregnskabsloven, at der i forhold til koncernregnska-
bet ikke er tale om en virksomhedssammenslutning. Dattervirksomheden var under moder-
virksomhedens kontrol både før og efter fusionen. 

Problemstillingen er derimod relevant i årsregnskabet. Fusionen medfører her en regnskabs-
mæssig virksomhedssammenslutning, da virksomhedernes aktiver og forpligtelser nu præsen-
teres samlet. 

Situationen adskiller sig dog fra andre virksomhedssammenslutninger ved, at der ikke fast-
sættes et vederlag i transaktionen. Netop det manglende vederlag gør en dagsværdiregule-
ring problematisk, da der i realiteten er tale om en intern omvurdering. 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at en lodret fusion alene kan gennemføres efter sam-
menlægningsmetoden, da der i modsat fald var tale om en intern opskrivning. Dette er nu 
præciseret i lovbemærkningerne til § 121, stk. 3: 

"Efter § 121, stk. 2, kan sammenlægningsmetoden anvendes, hvis de involverede virk-
somheder, ved etableringen af koncernforholdet, er underlagt en modervirksomhed i et 
koncernforhold, eller begge i øvrigt er underlagt den samme interesses bestemmende 
indflydelse. Denne bestemmelse gennemfører muligheden i direktivets artikel 25. I de 
tilfælde, der er omfattet af § 121, stk. 2, som omtalt ovenfor, er det op til virksomhe-
den, om den ønsker at anvende sammenlægningsmetoden eller overtagelsesmetoden. 
Den eneste undtagelse er ved lodrette fusioner, hvor der ikke ydes noget vederlag ved 
fusionen. Her er det Erhvervsstyrelsens fortolkning, at alene sammenlægningsmetoden 
(baseret på værdierne i modervirksomhedens koncernregnskab) kan anvendes. Her ville 
en anvendelse af overtagelsesmetoden indebære en indregning af oparbejdet goodwill i 
dattervirksomheden i den periode, den var kontrolleret af modervirksomheden, hvilket i 
praksis ville være at sidestille med indregning af egen oparbejdet goodwill og dermed 
være i strid med årsregnskabslovens § 41, stk. 1, 2. pkt., der foreslås ændret i forsla-
gets § 1, nr. 58. Endvidere ville den manglende betaling af vederlag medføre, at opgørel-
sen af værdierne var usikker og ikke burde kunne danne grundlag for etablering af frie 
reserver, som igen kunne danne grundlag for udbetaling af udbytte." 

Ønsket om at gennemføre lodrette fusioner med omvurdering til dagsværdi har i visse tilfælde 
været at give modervirksomheden mulighed for at betale et (større) udbytte. 

En særlig problemstilling opstår ved omvendte lodrette fusioner. Det vil sige der, hvor datter-
virksomheden er den juridisk (selskabsretligt) fortsættende virksomhed. Her blev 
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dattervirksomheden tidligere anset som den overtagende virksomhed, hvilket i en række til-
fælde gav regnskabsmæssige udfordringer. 

Dette er imidlertid ændret i 2015, hvor der blev tilføjet et nyt stk. 2 i årsregnskabslovens 
§ 122. Her er den generelle regel, at værdierne, som de fremgår af modervirksomhedens 
koncernregnskab, bliver de nye værdier i den fortsættende virksomhed (den tidligere datter-
virksomhed). 

Herved er der ingen regnskabsmæssig forskel på, hvilken virksomhed som er den juridisk fort-
sættende, dvs. om det er en lodret eller omvendt lodret fusion. Dette bringer årsregnskabslo-
ven i overensstemmelse med IFRS på dette punkt. 

Ved lodrette fusioner vil der være særlige problemstillinger, hvis der ikke er lavet en købspris-
allokering ved erhvervelsen af dattervirksomheden. Dette vil kunne være tilfældet, hvor der 
ikke udarbejdes koncernregnskab, da fx undtagelserne i §§ 110 eller 112 er anvendt, og kapi-
talandele er målt til kostpris i modervirksomhedens årsregnskab. 

I denne situation vil udgangspunktet være, at der skal laves en købsprisallokering tilbage på 
tidspunktet for koncernetableringen. Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på væ-
sentlighed, da der naturligvis ikke skal ske en mere nøjagtig allokering, end hvad der er nød-
vendigt for, at årsregnskabet giver et retvisende billede efter fusionen. 

Hvis undtagelsen i § 112 har været anvendt, vil købsprisallokeringen være foretaget af en hø-
jere modervirksomhed i koncernen. Hvis denne købsprisallokering opfylder årsregnskabslo-
vens krav, kan den også anvendes i forbindelse med fusionen. 

I visse tilfælde vil det ikke være praktisk muligt at gennemføre en købsprisallokering med til-
bagevirkende kraft. Her er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der skal ske en beregning af 
dagsværdien pr. transaktionsdagen for de aktiver og forpligtelser, hvor dette er muligt. De 
resterende aktiver og forpligtelser skal indregnes til bogførte værdier. Forskellen mellem de 
herefter beregnede værdier og købesummen er udtryk for goodwill (eller badwill). 

En mangelfuld købsprisallokering skal omtales i årsregnskabet, når det har betydning for det 
retvisende billede, jf. årsregnskabslovens § 11, stk. 2. 

 
6. Andre forhold 

6.1. Overtagelse af en aktivitet (aktiver og forpligtelser) 
I 2015 blev der tilføjet et nyt stk. 2 til årsregnskabslovens § 36. Denne bestemmelse regule-
rer, hvorledes indregning og måling skal foretages ved overtagelse af en bestående virksom-
hed (som ikke er en selvstændig juridisk enhed). 

Bestemmelsen henviser til, at indregning og måling skal ske i henhold til §§ 121123. 

Den situation, hvor en koncern erhverver en dattervirksomhed, er i substansen den samme, 
som når en virksomhed erhverver en bestående virksomhed. Reguleringen i IFRS 3 er også 
den samme, uanset om der erhverves en dattervirksom-hed eller en bestående virksomhed. 

Definitionen på en bestående virksomhed under årsregnskabsloven er den samme som defini-
tionen på en virksomhed i IFRS 3, jf. standardens afsnit B7B12. 
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§ 36, stk. 2, i årsregnskabsloven har således sikret, at der på dette punkt er overensstem-
melse mellem årsregnskabsloven og IFRS, og at IFRS 3 generelt er anvendelig som vejledning 
ved overtagelsen af en aktivitet. 

Dette betyder, at den regnskabsmæssige behandling af køb af aktivitet er den samme som 
ved køb af et selskab. 

6.2. Stiftelser af selskaber 
Et stort antal selskaber stiftes ved, at der indskydes en bestående virksomhed. Dette kan 
være en virksomhed, som tidligere er drevet i privat regi. 

Dette er efter IFRS 3 ikke en virksomhedssammenslutning, da det nystiftede selskab ikke op-
fylder definitionen på en virksomhed, jf. også IFRS 3, afsnit B18. (Uanset om det nystiftede 
selskab var at anse som en virksomhed, så kunne der ikke ske omvurdering af aktiver og for-
pligtelser i den indskudte virksomhed. Årsagen er her, at selskabet i henhold til IFRS 3, afsnit 
B18, ikke kan anses som den overtagende part.) Efter IFRS 3 er der således ikke noget grund-
lag for at regulere aktiver og forpligtelser til dagsværdi i åbningsbalancen i det nye selskab. 

Her indeholder årsregnskabsloven dog en særregel i § 19, stk. 2. Efter denne bestemmelse 
kan det nystiftede selskab således i årsregnskabet anses som overtagende part i en virksom-
hedssammenslutning, og der kan derfor ske omvurdering af aktiver og forpligtelser til dags-
værdi efter overtagelsesmetoden – alternativt kan sammenlægningsmetoden vælges. 

Hvis den nystiftede virksomhed skal udarbejde koncernregnskab, vil de almindelige regler om 
anvendelse af overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden dog finde anvendelse i 
koncernregnskabet, jf. årsregnskabslovens §§ 121123. 

6.3. Spaltninger til nystiftede virksomheder 
Udspaltninger af aktiviteter (en virksomhed) til et nystiftet selskab skal i henhold til årsregn-
skabslovens § 130 indregnes og måles i det modtagende selskab efter enten sammenlæg-
ningsmetoden (kun situationer hvor virksomhederne er under samme parts kontrol både før 
og efter transaktionen) eller overtagelsesmetoden. 

Herved kan der ske omvurderinger af aktiver og forpligtelser til dagsværdi, uanset at den 
modtagende part er et nystiftet selskab, som ikke opfylder definitionen på en virksomhed. 

Dette fremgår af lovbemærkningerne til § 19, stk. 2: 

"Den foreslåede § 19, stk. 2, giver noget større valgmuligheder end de tilsvarende regler 
i IFRS. Efter den foreslåede bestemmelse kan det nystiftede kapitalselskab således anses 
som overtagende part, og der kan derfor altid ske omvurdering af aktiver og forpligtelser 
til dagsværdi efter overtagelsesmetoden." 

Spaltninger, hvor den modtagende part allerede inden modtagelsen opfylder definitionen på 
en virksomhed, er dog også efter IFRS virksomhedssammenslutninger. Her finder lovens be-
stemmelser om virksomhedssammenslutninger i §§ 121-123 derfor tilsvarende anvendelse. 

Er der tale om spaltninger, hvor det modtagende selskab er nystiftet, vil man derimod efter 
IFRS 3 ikke kunne benytte overtagelsesmetoden, eftersom det modtagende selskab i dette til-
fælde ikke kan betragtes som den overtagende part, jf. IFRS 3, afsnit B18: 

"A new entity formed to effect a business combination is not necessarily the acquirer. If a 
new entity is formed to issue equity interests to effect a business combination, one of 
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the combining entities that existed before the business combination shall be identified as 
the acquirer by applying the guidance in paragraphs B13– B17. In contrast, a new entity 
that transfers cash or other assets or incurs liabilities as consideration may be the ac-
quirer." 

På dette område er der således under årsregnskabsloven en mulighed for at vælge overtagel-
sesmetoden, mens dette ikke er muligt under IFRS. 

 
7. Anvendelsestidspunkt 
Denne udtalelse finder anvendelse på virksomhedssammenslutninger som finder sted 1. juli 
2018 eller senere. 
Udtalelsen kan også anvendes med tilbagevirkende kraft, når dette sker systematisk og kon-
sekvent i overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven. 

Udtalelsen har således en tilsvarende overgangsbestemmelse som ændringen til årsregn-
skabsloven i 2015 i forhold til virksomhedssammenslutninger. Anvendelsestidspunktet er dog 
senere i udtalelsen end i loven, da dette afspejler, at udtalelsen først er udstedt senere. 
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1. Beskrivelse af den generelle problemstilling 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers 
anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. 

Det første spørgsmål er, om andelsboligforeninger alene skal anvende bestemmelserne i 
regnskabsklasse A for aflæggelse af årsrapport (uanset størrelse), eller om de skal indplace-
res i regnskabsklasser efter størrelse. 

Mange andelsboligforeninger har i de senere år tegnet en renteswapaftale med enten deres 
kreditforening eller bankforbindelse til sikring af de fremtidige rentebetalinger på deres kre-
ditforeningslån tinglyst på ejendommen. 

Det andet spørgsmål er så, om renteswap-aftalerne skal indregnes i balancen, eller om andels-
boligforeningen kan nøjes med at noteoplyse om aftalerne. 

 
2. Styrelsens udtalelse 
Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven, da de udøver er-
hvervsvirksomhed. De er derimod ikke omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomhe-
der, da de ikke fremmer deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. 

Disse andelsboligforeninger vil uanset størrelse kun være omfattet af regnskabsklasse A. Der 
er således tale om, at foreningerne ikke er forpligtet til at udarbejde en årsrapport i henhold 
til årsregnskabslovens regler, men at foreningen frivilligt kan vælge at udarbejde en årsrap-
port. En sådan frivillig årsrapport vil være omfattet af årsregnskabslovens 
regnskabsklasse A. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aarsregnskabsloven-og-andelsboligforeninger
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Der kan dog forekomme tilfælde, hvor andelsboligforeninger ved siden af det sædvanlige an-
delsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervs-
drift, fx udlejning. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som udgangspunkt være 
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som er omfattet af lov om visse erhvervsdri-
vende virksomheder, skal indplaceres i årsregnskabslovens regnskabsklasser efter de almin-
delige regler herfor i årsregnskabsloven. 

Det er som udgangspunkt ikke et krav, at andelsboligforeninger omfattet af regnskabsklasse 
A skal indregne renteswaps i balancen, men en andelsboligforening kan altid frivilligt vælge at 
indregne sine renteswaps i balancen. 

Indregning er dog krævet, hvis dette er nødvendigt for, at årsregnskabet skal give et retvi-
sende billede eller til brug for regnskabsbrugerne i forbindelse med deres økonomiske beslut-
ninger. Hvis der er tale om renteswaps – som ikke er uvæsentlige - må det antages, at det kan 
have betydning for regnskabsbrugerne, at de er indregnet i balancen. Baggrunden herfor er, 
at regnskabsbrugerne omfatter de, som køber eller sælger andele i boligforeningen. 

Indregning vil også være krævet - uanset indplacering i regnskabsklasse - hvis en andelsbolig-
forening tilvælger bestemmelser om indregning og måling i regnskabsklasse B og indregner 
ejendommen til dagsværdi. Her vil det efter styrelsens opfattelse stride mod kravet om syste-
matisk tilvalg, hvis de elementer, som direkte vedrører ejendommen, ikke samtidig indregnes 
og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. 

Når en renteswap indregnes, vil dette skulle ske til dagsværdi. Denne udtalelse omhandler 
ikke, hvordan andelslejligheder/-beviser m.v. skal værdiansættes, da dette er udenfor styrel-
sens ressort. 

 
3. Baggrund for styrelsens udtalelse 
I henhold til årsregnskabslovens § 1, stk. 1, gælder loven for alle erhvervsdrivende virksom-
heder. Spørgsmålet er herefter, om andelsboligforeninger kan betragtes som erhvervsdri-
vende. 

Dette er der taget stilling til ved udarbejdelsen af bogføringsloven (som i § 2 har det samme 
erhvervsdriftsbegreb som årsregnskabsloven). Følgende fremgår af bemærkningerne til § 2 i 
L 63, folketingsåret 1998/99 (forslag til bogføringslov): 

”Den nuværende bogføringslovs § 1 foreskriver bogføringspligt for andelsboligforeninger. 
Disse anses for erhvervsdrivende som forudsat i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens be-
kendtgørelse nr. 342 af 1. juni 1995, som ændret ved bkg. nr. 1093 af 12. december 
1996.” 

Udgangspunktet er således, at andelsboligforeninger er erhvervsdrivende og derved omfattet 
af årsregnskabsloven. Spørgsmålet er herefter, om andelsboligforeningerne er omfattet af lov 
om visse erhvervsdrivende virksomheder og dermed omfattet af pligten til at udarbejde års-
rapport, jf. årsregnskabslovens § 3. 

Det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at de andelsboligforeninger, hvis formål er 
at erhverve, eje og administrere andelshavernes ejendom, ikke er omfattet af lov om visse er-
hvervsdrivende virksomheder. Baggrunden er, at de ikke fremmer deltagernes økonomiske 
interesser gennem erhvervsdrift, jf. § 1, stk. 1, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 
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Det kan imidlertid forekomme, at andelsboligforeninger ved siden af det sædvanlige andelsbo-
ligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, 
f.eks. udlejning. I sådanne tilfælde vil disse andelsboligforeninger som udgangspunkt være 
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Andelsboligforeninger, som ikke har begrænset hæftelse, og som ved siden af det sædvanlige 
andelsboligformål ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem er-
hvervsdrift, er ikke forpligtet til at udarbejde årsrapport, men kan efter årsregnskabslovens 
§ 3, stk. 2, vælge frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende skal anvendes til 
foreningens eget brug. Årsrapporten skal i så fald som minimum udarbejdes i henhold til kra-
vene for regnskabsklasse A, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1. 

Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som ved siden af det sædvanlige andelsbolig-
formål endvidere ønsker at fremme andelshavernes økonomiske interesser gennem erhvervs-
drift, er som udgangspunkt forpligtet til at aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens § 3, 
stk. 1, nr. 4. Hvis en andelsboligforening er forpligtet til at aflægge en årsrapport, vil den 
skulle indplaceres i årsregnskabslovens regnskabsklasser alt efter foreningens størrelse. 

Det forudsættes i det følgende, at spørgsmålet ikke omfatter en andelsboligforening, som er 
omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Der tages således udgangspunkt i 
en andelsboligforening som frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport. 

3.1. Grundlæggende krav til årsrapporten 
Vælger en andelsboligforening frivilligt at aflægge en årsrapport, der ikke udelukkende skal 
anvendes til foreningens eget brug, skal årsrapporten som minimum udarbejdes i henhold til 
kravene for regnskabsklasse A, jf. årsregnskabslovens § 3, stk. 2. 

En virksomhed, der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal i sin årsrap-
port følge reglerne i årsregnskabslovens afsnit II, jf. lovens § 18. Endvidere skal de grundlæg-
gende krav i §§ 11-17 være opfyldt. 

Heraf følger, at indregning og måling skal ske indenfor rammerne af lovens krav om et retvi-
sende billede og følge almindeligt anerkendte retningslinjer, jf. § 20, stk. 1. 

Regler, der er opsat med henblik på andre formål end de, der følger af årsregnskabslovens 
§ 12, såsom bestemmelser i lov om andelsboliger, er ikke nødvendigvis udtryk for almindeligt 
anerkendte retningslinjer i årsregnskabslovens forstand. 

Bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger er således ikke nødvendigvis udtryk for almin-
deligt anerkendte retningslinjer i årsregnskabslovens forstand. Fx vedrører bestemmelsen i 
lov om andelsboligforeninger § 5 således ikke målingen af ejendommen i årsregnskabet, men 
derimod værdiansættelsen ved videresalg af denne. 

3.2. Særligt om indregning af renteswap 
En renteswap opfylder definitionen på hhv. aktiver og forpligtelser, jf. årsregnskabslovens bi-
lag 1, C, 1 og 5. Hvorvidt der er tale om et aktiv eller en forpligtelse afhænger af, om rentes-
wappen har en positiv eller negativ værdi. 

Årsregnskabslovens § 20 kræver, at indregning og måling af aktiver og forpligtelser skal ske 
indenfor rammerne af lovens krav om et retvisende billede og følge almindeligt anerkendte 
retningslinjer. Denne bestemmelse er en rammebestemmelse, som henviser til almindeligt an-
erkendte retningslinjer og dermed ikke ubetinget medfører, at virksomheder i regnskabs-
klasse A skal indregne værdien af renteswaps i balancen. 
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Kravet om, at renteswappen skal indregnes, følger af årsregnskabslovens § 33, som omfatter 
regnskabsklasserne B-D. Målingen er reguleret i årsregnskabslovens § 37, der som udgangs-
punkt kræver måling til dagsværdi. 

Som nævnt ovenfor, er §§ 33 og 37 i årsregnskabsloven regler, der som udgangspunkt ikke 
gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, og der er for disse virksomheder så-
ledes ikke et ubetinget lovkrav om indregning heraf, jf. dog nedenfor. 

3.3. Vurdering i forhold til andelsboligforeningers indregning af renteswaps 
Det er som beskrevet ovenfor ikke et direkte lovkrav, at andelsboligforeninger altid skal ind-
regne renteswaps i balancen. Andelsboligforeningen kan dog altid frivilligt vælge at anvende 
reglerne i regnskabsklasse B, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 5. Tilvalg skal dog ske systema-
tisk, og virksomheden skal konsekvent følge alle eller nogle af reglerne i et eller flere efterføl-
gende afsnit (regnskabsklasser). 

Virksomheder i regnskabsklasse A er dog omfattet af de almindelige kvalitetskrav i årsregn-
skabsloven, herunder kravet om at årsregnskabet skal give et retvisende billede, jf. årsregn-
skabslovens § 11, stk. 1, og at regnskabet skal kunne støtte regnskabsbrugerne i deres øko-
nomiske beslutninger, jf. årsregnskabslovens § 12, stk. 2. 

Renteswaps skal derfor indregnes i balancen for en virksomhed, herunder en andelsboligfor-
ening, der aflægger årsregnskab efter regnskabsklasse A, hvis dette er nødvendigt for, at års-
regnskabet skal give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver og passiver, finan-
sielle stilling samt resultatet. 

Renteswaps skal tillige indregnes i balancen, hvis dette er nødvendigt for, at regnskabsbru-
gerne kan træffe en korrekt økonomisk beslutning på baggrund af årsregnskabet. 

En særlig situation opstår, hvis andelsboligforeningen vælger at indregne ejendommen til 
dagsværdi. Dette kan f.eks. ske med henvisning til årsregnskabslovens § 41. Her vil det efter 
styrelsens opfattelse stride mod kravet om systematisk tilvalg, hvis de elementer, som direkte 
vedrører ejendommen, ikke samtidig indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. 

Her vil der derfor allerede på grund af tilvalget af dagsværdi for ejendommen være krav om, 
at renteswappen skal indregnes og måles efter reglerne i regnskabsklasse B. 

Når en renteswap indregnes, vil dette skulle ske til dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 37, 
stk. 1. 
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1. Indledning 
Denne vejledning beskriver hvilke regler, der gælder for erhvervsdrivende fondes årsrappor-
ter. Vejledningen er primært tiltænkt bestyrelsesmedlemmer og øvrige ledelsesmedlemmer, 
administratorer, m.v., i de erhvervsdrivende fonde, som ønsker en kort indføring i de gene-
relle bestemmelser i årsregnskabsloven, som alle erhvervsdrivende virksomheder er omfattet 
af, herunder også erhvervsdrivende fonde, og de særlige krav og undtagelser i årsregnskabs-
loven, som erhvervsdrivende fonde skal være ekstra opmærksomme på eller som især er rele-
vante for erhvervsdrivende fonde. 

Vejledningen indeholder også en beskrivelse af reglerne for indsendelse af årsrapport, Er-
hvervsstyrelsens regnskabskontrol og hvilke sanktioner erhvervsdrivende fonde kan blive 
mødt med, hvis styrelsen konstaterer fejl og mangler i en årsrapport fra en erhvervsdrivende 
fond. 

 
2. Huskeliste 
Alle erhvervsdrivende fonde skal i årsrapporten opfylde en række særlige oplysningskrav. Ne-
denfor er oplistet disse oplysningskrav samt andre krav, som erhvervsdrivende fonde skal 
være særligt opmærksomme på i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. 

Krav Henvisning til lovbestem-
melse 

Afsnit i denne 
vejledning 

Noteoplysninger om vederlag mv. til ledelsen og 
administrator  

ÅRL § 69, stk. 1-2 og be-
kendtgørelse om oplys-
ninger om vederlag m.v., 

Afsnit 6.1  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aarsrapporter-erhvervsdrivende-fonde
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Krav Henvisning til lovbestem-
melse 

Afsnit i denne 
vejledning 

som administrator mod-
tager fra en erhvervsdri-
vende fond 

Noteoplysninger om transaktioner med nærtstå-
ende parter  ÅRL § 69, stk. 3  Afsnit 6.2  

Noteoplysninger om forbindelse til anden fond 
eller virksomhed  ÅRL § 70  Afsnit 6.3  

Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse ÅRL § 77 a og LEF § 60  Afsnit 6.4  
Redegørelse for fondens uddelingspolitik  ÅRL § 77 b  Afsnit 6.5  

Indsendelse af legatarfortegnelse  
LEF § 80 og indsendel-
sesbekendtgørelsens § 
1, stk.4 og § 12, stk. 2 

Afsnit 8.6  

Undtagelser til krav om Koncernregnskab for 
moderfonde: 
1) Husk oplysningskrav. 
2) Indsendelse af koncernregnskab  
iht. ÅRL § 111, stk. 3, skal ske digitalt. 

ÅRL §§ 110, 111, stk. 2-
3, og 114, stk. 2, nr. 4, 
og indsendelsesbekendt-
gørelses § 13, stk. 4 

Afsnit 4 og  
afsnit 8.4  

 

3. Årsrapporten 

3.1. Årsregnskabsloven 
Erhvervsdrivende fonde skal, ligesom aktieselskaber, anpartsselskaber og andre virksomhe-
der med begrænset hæftelse, følge årsregnskabsloven. Erhvervsdrivende fonde skal derfor 
udarbejde årsrapporter efter årsregnskabslovens almindelige regler, jf. årsregnskabslovens 
§ 3. Årsrapporten skal indsendes til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse, jf. års-
regnskabslovens § 138. 

Betegnelsen årsrapport er en fællesbetegnelse for årsregnskabet, en ledelsespåtegning, en 
ledelsesberetning og eventuelt et koncernregnskab, jf. årsregnskabslovens § 2. 

Det er et grundlæggende krav til årsrapporten, at årsregnskabet og eventuelt koncernregn-
skabet giver et retvisende billede af fondens og eventuelt koncernens aktiver og passiver, fi-
nansielle stilling samt resultatet, jf. årsregnskabslovens § 11. Årsrapporten skal udarbejdes 
efter de grundlæggende forudsætninger oplistet i årsregnskabslovens § 13. 

3.2. Ledelsen har ansvaret for årsrapporten 
Fondens ledelse har ansvaret for, at den erhvervsdrivende fond aflægger årsrapport, jf. års-
regnskabslovens § 8. Hvert enkelt medlem af fondens bestyrelse og direktion har ansvaret 
for, at årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven og fondens ved-
tægt. Fondens bestyrelse og direktion har også ansvaret for, at årsrapporten kan revideres og 
godkendes i tide. 

Fondens bestyrelse har endvidere ansvaret for, at årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrel-
sen inden for de gældende frister. Hvis årsrapporten ikke indsendes til tiden, kan de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer risikere at blive pålagt adfærdsregulerende afgifter. Se mere herom i 
afsnit 8.2. 
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3.3. Regnskabsklasser 
Størrelsen af fonden er afgørende for, hvilken regnskabsklasse i årsregnskabsloven fonden er 
omfattet af og dermed også hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven, som fonden har pligt til 
at følge, jf. årsregnskabslovens § 7. 

Erhvervsdrivende fonde, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet 
ikke overskrider to af følgende størrelser, er små virksomheder: 

 En balancesum på 44 mio. kr. 
 en nettoomsætning på 89 mio. kr. 
 et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 

Erhvervsdrivende fonde, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet 
ikke overskrider to af følgende størrelser, er mellemstore virksomheder:   

 En balancesum på 156 mio. kr. 
 en nettoomsætning på 313 mio. kr. 
 et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. 

Erhvervsdrivende fonde, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet 
overskrider to af størrelsesgrænserne for mellemstore virksomheder er store virksomheder. 

Årsregnskabsloven opdeler virksomhederne i regnskabsklasserne A, B, C eller D baseret på 
størrelsen og klassifikationen af virksomheden. Regnskabsklase A gælder for personligt 
drevne virksomheder, som ikke har pligt til at offentliggøre en årsrapport. Erhvervsdrivende 
fonde er i praksis enten omfattet af regnskabsklasse B eller C. Små virksomheder er omfattet 
af regnskabsklasse B, mens mellemstore virksomheder og store virksomheder er omfattet af 
regnskabsklasse C. Visse bestemmelser for regnskabsklasse C er kun obligatoriske for store 
virksomheder. 

Virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land er omfattet af regnskabsklasse D. I det om-
fang en erhvervsdrivende fond har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til 
handel på et reguleret marked, vil fonden være omfattet af regnskabsklasse D, men det vil 
være meget usædvanligt. 

3.4. Årsrapportens bestanddele og opstilling 
En årsrapport for en erhvervsdrivende fond i regnskabsklasse B skal som hovedregel bestå af 
følgende bestanddele, jf. årsregnskabslovens § 22: 

 Ledelsespåtegning 
 Ledelsesberetning 
 Revisionspåtegning 
 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis 
 Resultatopgørelse 
 Balance 
 Lovpligtige noter 

En årsrapport for en erhvervsdrivende fond i regnskabsklasse C skal tillige indeholde en egen-
kapitalopgørelse og en pengestrømsopgørelse, jf. årsregnskabslovens § 78. Store virksomhe-
der skal også iagttage årsregnskabslovens bestemmelser om redegørelse for samfundsan-
svar, redegørelse for opfyldelsen af det opstillede måltal for andelen af det 
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underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan og evt. en beretning om betalinger til 
myndigheder, jf. årsregnskabslovens §§ 99 a, 99 b og 99 c.   

Balance og resultatopgørelse skal opstilles i skematisk form i overensstemmelse med årsregn-
skabslovens skemakrav i § 23 og bilag 2 til loven. Opstillingen og benævnelsen af posterne 
skal tilpasses, når fondens særlige karakter gør det påkrævet. 

3.5. Undtagelse for mikrovirksomheder 
Erhvervsdrivende fonde kan også vælge gøre brug af årsregnskabslovens bestemmelser for 
såkaldte mikrovirksomheder i § 22 a og § 22 b og dermed undlade at give bestemte noteop-
lysninger i årsregnskabet. 

En mikrovirksomhed er en meget lille virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, der i 2 på 
hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrel-
ser: 

 En balancesum på 2.700.000 kr. 
 En nettoomsætning på 5.400.00 kr. 
 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. 

Holdingfonde, som besidder kapitalandele i en eller flere dattervirksomheder eller associerede 
virksomheder, kan ikke gøre brug af undtagelserne for mikrovirksomheder uanset at de ligger 
under størrelsesgrænserne. Dette samme gælder for fonde, der på balancetidspunktet har 
rettigheder eller forpligtelser som et resultat af indgåede aftaler om afledte finansielle instru-
menter. 

Mikrovirksomheder er undtaget for at give følgende noteoplysninger: 

 Oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. § 53. 
 Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet, jf. 

§ 63. 
 Oplysninger om visse særlige poster, jf. § 67 a, nr. 1 og 2. 
 Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret, jf. § 68. 

Det skal oplyses i en note, hvis en fond undlader at give en eller flere af noteoplysningerne 
ovenfor. Hvis en fond vælger at gøre brug undtagelsen for mikrovirksomheder er den endvi-
dere afskåret fra at anvende årsregnskabslovens §§ 37-38 og dermed afskåret fra at ind-
regne visse aktiver og forpligtelser til dagsværdi. 

3.6. Årsrapport aflagt efter IFRS 
Erhvervsdrivende fonde kan frivilligt vælge at udarbejde årsregnskabet eller koncernregnska-
bet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS, jf. årsregnskabslovens § 137. Hvis en 
erhvervsdrivende fond vælger at aflægge årsregnskab efter IFRS, skal samtlige godkendte 
standarder følges. 

Visse bestemmelser i årsregnskabsloven skal dog altid følges, hvilket er nærmere beskrevet i 
IFRS-bekendtgørelsen. IFRS er mere omfattende end årsregnskabsloven, hvorfor det typisk 
kun er erhvervsdrivende fonde med børsnoterede datterselskaber, som gør brug af denne 
mulighed. 
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4. Koncernregnskab 
Et koncernregnskab viser de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finan-
sielle stilling samt deres resultat, som om den erhvervsdrivende fond og dennes dattervirk-
somheder tilsammen var en enkelt virksomhed, jf. årsregnskabslovens § 115. 

Hvis en erhvervsdrivende fond besidder bestemmende indflydelse i en eller flere dattervirk-
somheder, er fonden en moderfond. Bestemmende indflydelse er defineret som beføjelsen til 
at styre en dattervirksomheds økonomiske og driftsmæssige beslutninger og foreligger som 
hovedregel, når fonden ejere mere end halvdelen af stemmerettighederne i en virksomhed. 
Bestemmende indflydelse kan dog i visse tilfælde foreligge, selvom fonden ejer mindre end 
halvdelen af stemmerettighederne – f.eks. hvis fonden ved aftale eller vedtægter besidder 
den bestemmende indflydelse, eller hvis fonden på dattervirksomhedens generalforsamling 
besidder det faktiske flertal. 

En moderfond, som besidder kapitalandele i en eller flere dattervirksomheder, skal som ud-
gangspunkt aflægge et koncernregnskab, jf. årsregnskabslovens § 109. 

4.1. Undtagelse for små koncerner 
Hvis fonden og dattervirksomhederne tilsammen i to på hinanden følgende år ikke overskrider 
størrelsesgrænserne for små virksomheder, kan fonden dog undlade at aflægge koncernregn-
skab, jf. årsregnskabslovens § 110: 

 En balancesum på 44 mio. kr. 
 en nettoomsætning på 89 mio. kr. 
 et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50. 

4.2. Moderfonde kan holdes ude af konsolidering 
Som udgangspunkt skal både moderfonden og alle dattervirksomheder indgå i koncernregn-
skabet ved fuld konsolidering. Selve moderfonden kan imidlertid under visse betingelser hol-
des ude af konsolideringen, jf. årsregnskabslovens § 114, stk. 2, nr. 4.: 

 fonden selv kun i begrænset omfang udøver erhvervsaktiviteter og 
 fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte, ikke har tilgodeha-

vender hos eller har stillet sikkerhed for nogen af sine dattervirksomheder. 

Bedømmelsen af, hvad der forstås ved begrænset erhvervsaktivitet, er den samme som ved 
erhvervsfondslovens § 2, stk. 2. Deltager fonden i koncernens drift ved enten selv at drive 
virksomhed af et ikke begrænset omfang eller ved långivning eller sikkerhedsstillelse for dat-
tervirksomhederne, kan undtagelsen ikke benyttes. 

Undtagelsen tilgodeser således de tilfælde, hvor erhvervsaktiviteterne er placeret i dattervirk-
somhederne, og fonden ikke direkte eller indirekte deltager i disse aktiviteter. Her kan det 
være hensigtsmæssigt at aflægge koncernregnskabet uden at inddrage moderfondens års-
regnskab, således at koncernregnskabet i det store hele kun beskriver erhvervsaktiviteterne. 

Selvom en erhvervsdrivende fond holdes ude af konsolideringen med henvisning til årsregn-
skabslovens § 114, stk. 2, nr. 4, ligger pligten til at udarbejde og indsende koncernregnska-
bet og årsregnskabet stadigvæk hos fonden. 

4.3. Moderfond med én dattervirksomhed 
Hvis en erhvervsdrivende fond kun har én dattervirksomhed, kan fonden undlade at udarbejde 
koncernregnskab, selvom koncernen overskrider de ovenfor nævnte størrelsesgrænser for 
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små virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 2. Følgende betingelser skal være op-
fyldt: 

 Fonden har kun én dattervirksomhed, 
 Fonden udøver selv kun i begrænset omfang erhvervsaktiviteter og 
 Fonden har, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkeudbetalt udbytte eller udlodning, 

ikke tilgodehavender hos eller stillet sikkerhed for dattervirksomheden. 

Ved dattervirksomhed menes enhver dattervirksomhed i koncernen, dvs. både dattervirksom-
heder, som fonden selv besidder kapitalandele i og dattervirksomheder, som en direkte dat-
tervirksomhed besidder kapitalandele i. 

Hvis den erhvervsdrivende fond kan gøre brug af undtagelsen, kan fonden nøjes med at følge 
reglerne for regnskabsklasse B, såfremt fonden isoleret set ligger under størrelsesgrænserne 
for små virksomheder. 

4.4. Moderfond med flere dattervirksomheder 
Hvis en erhvervsdrivende fond har flere dattervirksomheder, kan fonden undlade at udar-
bejde koncernregnskab og i stedet lade en dattervirksomhed aflægge koncernregnskabet for 
de resterende virksomheder i koncernen, jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 3. Følgende be-
tingelser skal være opfyldt: 

 fonden har flere dattervirksomheder, og en af disse udarbejder et koncernregnskab, 
hvori den erhvervsdrivende moderfond er udeladt, 

 koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven, Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer eller regler, der i det mindste er lige-
værdige med reglerne for konsoliderede årsregnskaber i det nævnte direktiv, og det er 
revideret af personer, der er autoriseret hertil i medfør af den nationale lovgivning, hvor-
under dattervirksomheden, der har udarbejdet koncernregnskabet, henhører, 

 fonden selv udøver kun i begrænset omfang erhvervsaktiviteter, 
 fonden, bortset fra konvertible gældsbreve og ikkebetalt udbytte eller udlodning, ikke har 

tilgodehavender hos eller har stillet sikkerhed for en af dattervirksomhederne, 
 det oplyses i fondens årsrapport, at fonden i medfør af undtagelsen har undladt at udar-

bejde koncernregnskab, og 
 fonden indsender det i nr. 1 nævnte reviderede koncernregnskab sammen med sin egen 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen skal særligt gøre opmærksom på nr. 5 og 6, da det er vores erfaring, at 
flere erhvervsdrivende fonde i forbindelse med udarbejdelsen og indsendelsen af årsrappor-
ten glemmer at opfylde disse to betingelser. Se i øvrigt afsnit 8.4. 

I praksis betyder undtagelsen, at koncernregnskabet aflægges og indsendes af fondens di-
rekte dattervirksomhed ved en konsolidering af alle virksomheder i koncernen med undta-
gelse af selve fonden. Såfremt fonden har mere end én direkte dattervirksomhed, skal der fo-
retages en vandret konsolidering. 

Undtagelsen er særligt tiltænkt de erhvervsdrivende fonde, hvis dattervirksomheder aflægger 
årsrapport efter IFRS. Undtagelsen betyder, at fonden kan følge årsregnskabslovens regler, 
mens de resterende koncernvirksomheder kan følge IFRS. 

Hvis den erhvervsdrivende fond kan gøre brug af undtagelsen, kan fonden nøjes med at følge 
reglerne for regnskabsklasse B, hvis fonden isoleret set ligger under størrelsesgrænserne for 
små virksomheder. 
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5. Revision 
Erhvervsdrivende fonde har pligt til at lade årsregnskabet revidere af en godkendt revisor 
(statsautoriseret eller registreret revisor), jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 69. Modsat an-
dre små virksomheder har erhvervsdrivende fonde ikke mulighed for at fravælge revision eller 
lade revisionen udføre efter den særlige erklæringsstandard (udvidet gennemgang), jf. års-
regnskabslovens § 135, stk. 2. 

Baggrunden for at årsregnskabet for erhvervsdrivende fonde skal revideres, hænger sammen 
med fondenes særlige ejer- og tilsynsforhold, og at det som led heri er vurderet som hensigts-
mæssigt, at fondsmyndigheden kan basere sit tilsyn på reviderede årsregnskaber. 

Medlemmerne af fondens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning 
for bedømmelsen af fonden og fondens dattervirksomheder. Fondens ledelse skal også give 
revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, samt sikre, at revi-
sor får de oplysninger og den bistand, som denne anser for nødvendig for udførelsen af sit 
hverv, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 58. 

Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det forhold, at en dattervirksomheds eller en 
associeret virksomheds årsregnskab ikke er revideret, ikke i sig selv kan føre til, at revision af 
fondens årsregnskab kan undlades. Der bør således ikke tages forbehold for værdiansættel-
sen af kapitalandelene udelukkende med den begrundelse, at en underliggende virksomheds 
årsregnskab ikke er revideret. 

I de tilfælde, hvor en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed har fravalgt revision, 
er det op til den valgte revisor at vurdere, hvor mange revisionshandlinger der skal til, for at 
revisor kan udtale sig om, hvorvidt fondens årsrapport giver et retvisende billede. Omfanget 
af revisionshandlingerne er afhængige af de konkrete forhold, og det indebærer derfor ikke 
nødvendigvis en fuld revision af den underliggende virksomhed. 

Erhvervsdrivende fonde skal have en godkendt revisor tilknyttet. Hvis fonden skifter revisor, 
skal dette registreres hos styrelsen inden for 2 uger. Hvis et revisorskifte sker inden hvervets 
udløb, eller hvis revisorskiftet skyldes uoverensstemmelse mellem bestyrelsen og revisor, skal 
registreringen vedlægges en fyldestgørende forklaring fra bestyrelsen på årsagen til hvervets 
ophør, jf. erhvervsfondslovens § 13, stk. 2. Man kan læse mere i styrelsens vejledning om re-
visors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde. 

 
6. Særlige oplysnings- og notekrav 

6.1. Noteoplysninger om vederlag mv. til ledelsen og administrator 
Alle erhvervsdrivende fonde skal i årsrapporten give oplysninger om vederlag m.v., pensions-
forpligtelser og incitamentsprogrammer til alle nuværende og forhenværende registrerede 
medlemmer af fondens bestyrelse og direktion i det pågældende og foregående regnskabsår 
fordelt på hvert ledelsesorgan, jf. årsregnskabslovens § 69. 

Vederlag mv. omfatter både kontant og ikkekontant vederlag samt fast og variabelt vederlag 
(typisk løn og gage) og andre fordele (fx fri bil, telefon, bolig, avis). Oplysningskravet omfat-
ter også eventuelle pensionsbidrag til direktionen og fratrædelsesgodtgørelser til nuværende 
eller tidligere direktionsmedlemmer. 

Er der undtagelsesvist fastsat særlige incitamentsprogrammer for fondens direktion, skal det 
oplyses, hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere 
værdien heraf. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-revisors-funktion-og-saerlige-rolle-i-erhvervsdrivende-fonde
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-revisors-funktion-og-saerlige-rolle-i-erhvervsdrivende-fonde
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Fonden kan dog undlade at give de pågældende oplysninger, hvis fonden for at opfylde kravet 
ellers ville oplyse, hvad det enkelte medlem af ledelsen modtager. Hvis fonden eksempelvis 
kun udbetaler vederlag m.v. til fondens eneste direktør, skal oplysningerne om beløb ikke gi-
ves i årsrapporten. Hvis der kun findes ét medlem af direktionen, og både bestyrelsen og di-
rektøren modtager vederlag, kan beløbene i stedet angives samlet for bestyrelse og direktør. 

En moderfond skal også give oplysninger, om det samlede vederlag m.v., som fondens besty-
relse og direktion modtager, som ledelsesmedlemmer i andre virksomheder i koncernen, uan-
set om moderfonden aflægger koncernregnskab eller gør brug af de særlige undtagelser her-
for, jf. årsregnskabslovens §§ 69, stk. 2, og 126, stk. 2. 

Dette betyder, at der i moderfonde, hvor både bestyrelse og direktøren modtager vederlag, 
skal vederlaget som minimum præsenteres som to særskilte beløb: 

 Det samlede vederlag mv., som betales af fonden til fondens ledelse. 
 Det samlede vederlag mv., som betales af andre virksomheder i koncernen til medlem-

mer af fondens ledelse. 

Hvis fonden ikke udbetaler vederlag m.v. til ledelsen, anbefaler Erhvervsstyrelsen, at der op-
lyses om dette i en note eller i ledelsesberetningen, men årsregnskabsloven stiller ikke krav 
herom. 

Alle erhvervsdrivende fonde skal også give oplysninger om vederlag m.v. til fondens admini-
strator for regnskabsåret og det foregående regnskabsår. Dette fremgår af bekendtgørelse 
om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond. 

Hvis administrator har krav på pensionsbetaling, skal der også gives oplysninger om de sam-
lede pensionsforpligtelser. Er der fastsat særlige bonusordninger for administrator, skal det 
oplyses, hvilke ordninger bonussen omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere 
værdien af bonusordningerne. 

En moderfond skal også give oplysninger om det samlede vederlag m.v., som fondens admini-
strator modtager i andre virksomheder i koncernen. Disse oplysninger skal ligeledes præsen-
teres som to særskilte beløb. 

Se mere om ledelsesvederlag i Erhvervsstyrelsens vejledning om ledelsen i de erhvervsdri-
vende fonde. 

6.2. Noteoplysninger om transaktioner med nærtstående parter 
Har der fundet transaktioner sted mellem fonden og dens nærtstående parter, skal fonden op-
lyse om arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående parter og give de informationer 
om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forholdets mu-
lige påvirkning af årsregnskabet, jf. årsregnskabslovens § 69, stk. 3. Oplysningerne skal som 
minimum omfatte: 

 Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse. 
 Den beløbsmæssige størrelse. 
 Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede 

nedskrivning på eksisterende tilgodehavender. 

Der skal oplyses om alle transaktioner med nærtstående parter – også hvis de transaktioner 
som vurderes at være på markedsmæssige vilkår. Dette skyldes, at det er relevant for 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-ledelsen-i-de-erhvervsdrivende-fonde
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-ledelsen-i-de-erhvervsdrivende-fonde
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Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed at kende omfanget af transaktioner mellem fonden 
og dens nærtstående. 

Ved nærtstående parter menes tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder, med-
lemmer af ledelsen, nærtstående personer til ledelsen (fortrinsvis ægtefæller og børn), nøgle-
medarbejdere og virksomheder, som et ledelsesmedlem har bestemmende indflydelse eller 
fælles kontrol over. 

Begrebet ”nærtstående parter” skal følge den internationale udvikling i forhold til forståelsen 
af begrebet, da der i forarbejderne til årsregnskabslovens § 98 c, stk. 2, henvises til definitio-
nen i den altid gældende IAS 24. Resten af bestemmelsen er også inspireret af IAS 24 og skal 
fortolkes i overensstemmelse med denne regnskabsstandard. 

Hvis der ikke har fundet transaktioner sted mellem fonden og dens nærtstående parter anbe-
faler Erhvervsstyrelsen, at der oplyses om dette i en note eller i ledelsesberetningen, men 
årsregnskabsloven stiller ikke krav herom. 

6.3. Noteoplysninger om forbindelse til anden fond eller virksomhed 
Hvis en erhvervsdrivende fond ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale er knyttet til en ikke-
erhvervsdrivende fond, en erhvervsdrivende fond eller en anden virksomhed, skal fonden op-
lyse om forbindelsen i årsrapporten, jf. årsregnskabslovens § 70. Bestemmelsen er særligt 
tiltænkt fonde, som har en tilknytning til en virksomhed, som ikke er en dattervirksomhed el-
ler en associeret virksomhed. 

6.4. Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse 
Erhvervsdrivende fonde skal medtage bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i årsrap-
porten, jf. årsregnskabslovens § 77 a. Redegørelsen kan placeres i ledelsesberetningen eller i 
noterne. Man kan læse mere om god fondsledelse i styrelsens vejledning om fondsbestyrel-
sens redegørelse for god fondsledelse og på www.godfondsledelse.dk. 

I stedet for at give redegørelsen for god fondsledelse direkte i årsrapporten, kan fonden 
vælge at offentliggøre redegørelsen på fondens hjemmeside og henvise hertil i årsrapporten. 
URL-adressen skal i så fald fremgå af ledelsesberetningen eller i en note, jf. bek. om offentlig-
gørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. 

6.5. Redegørelse for fondens uddelingspolitik 
Erhvervsdrivende fonde skal også medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik i års-
rapporten, jf. årsregnskabslovens § 77 b. Redegørelsen kan placeres i ledelsesberetningen 
eller i noterne. Man kan læse mere om uddelinger i styrelsens vejledning om uddelinger i er-
hvervsdrivende fonde. 

I stedet for at give redegørelsen for fondens uddelingspolitik direkte i årsrapporten, kan fon-
den vælge at offentliggøre redegørelsen på fondens hjemmeside og henvise hertil i årsrappor-
ten. URL-adressen skal i så fald fremgå af ledelsesberetningen eller i en note, jf. bek. om of-
fentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven. 

 
7. Udvalgte emner 

7.1. Indregning og præsentation af uddelinger i årsrapporten 
Fondes uddelinger skal indregnes direkte på egenkapitalen, jf. årsregnskabslovens § 49, 
stk. 4. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-fondsbestyrelsens-redegorelse-god-fondsledelse
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-fondsbestyrelsens-redegorelse-god-fondsledelse
https://godfondsledelse.dk/
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Årets uddelinger skal fremgå af resultatdisponeringen, som skal placeres i tilknytning til resul-
tatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens § 31. Uddelinger eller anden fordeling af årets resultat 
må ikke indgå i selve resultatopgørelsen, da fordelingen af årets overskud eller underskud 
ikke er en omkostning. 

Ekstraordinære uddelinger, som fondens bestyrelse har vedtaget i regnskabsåret, skal ligele-
des fremgå af resultatdisponeringen. Er der foretaget udlodning af ekstraordinære uddelinger 
efter regnskabsårets udløb, skal dette fremgå i tilknytning til resultatdisponeringen. 

Det beløb af fondens frie reserver, som fondens bestyrelse på årsregnskabsmødet vælger at 
henlægge til uddelinger, skal vises som en særskilt post over egenkapitalen sammen med 
eventuelle uddelinger fra tidligere år, som endnu ikke er blevet udbetalt og som samtidig ikke 
er blevet kundgjort over for modtagerne. 

Den del af fondens uddelinger fra foregående regnskabsår, som ikke er blevet udbetalt endnu, 
men som er blevet kundgjort over for modtagerne, skal som udgangspunkt indregnes som en 
gældsforpligtelse. Såfremt skyldige uddelinger er uvisse med hensyn til størrelse eller for-
faldstid, skal disse uddelinger indregnes som en hensat forpligtelse. 

Du kan læse mere om fondes uddelinger i Erhvervsstyrelsens vejledning om uddelinger. 

7.2. Opdeling i erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige aktiviteter 
Årsregnskabslovens § 19, stk. 3, stillede tidligere krav om at indregnede forhold, der ikke 
vedrørte de erhvervsmæssige aktiviteter, blev klassificeret således, at de tydeligt fremstod 
adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgørelse. Denne bestem-
melse var særligt relevant for erhvervsdrivende fonde, som både havde erhvervsmæssige og 
ikke-erhvervsmæssige aktiviteter. 

I henhold til styrelsens faste praksis havde erhvervsdrivende fonde ikke pligt til at foretage 
denne opdeling af resultatopgørelse og balance, selvom dette fremgik af den tidligere gæl-
dende § 19, stk. 3. Bestemmelsen er med virkning fra og med regnskabsår, der begynder 
1. januar 2016 eller senere, ikke længere relevant for erhvervsdrivende fonde, da den nu kun 
omfatter enkeltmandsvirksomheder. 

Selvom der efter den nugældende § 19, stk. 3, ikke er et krav om opdeling af resultatopgø-
relse og balance i erhvervsdrivende fonde, vil dette til en vis grad være muligt indenfor års-
regnskabslovens almindelige bestemmelser om opstilling m.v. 

Erhvervsdrivende fonde, som gør brug af muligheden for at adskille de erhvervsmæssige og 
ikke-erhvervsmæssige aktiviteter, kan søge om fritagelse for digitale indberetning af årsrap-
porten. Se mere herom i afsnit 8.5. Som følge af ændringen af § 19, stk. 3, har styrelsen i hø-
jere grad end tidligere afslået at give fritagelse for digital indberetning i de tilfælde, hvor an-
modningen har været begrundet i, at fonden ønsker at opdele resultatopgørelse og balance. 

7.3. Budgettal 
I forbindelse med overgangen til digital indberetning af årsrapporten er styrelsen blevet op-
mærksom på, at flere fondes årsregnskaber indeholder ikke-reviderede budgettal.   

Dette er som udgangspunkt i strid med årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 1. pkt., idet et års-
regnskab fra en erhvervsdrivende fond skal revideres. Budgettal er per definition ikke revide-
rede og kan derfor ikke indgå i årsregnskabet. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-uddelinger
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Hvis en fond ønsker at have budgettal med i årsrapporten, kan disse placeres i ledelsesberet-
ningen, som alene er omfattet af revisors konsistenstjek. Visse fonde er dog underlagt sær-
lovgivning – f.eks. lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud 
fra Kulturministeriet – og derfor forpligtet til at have budgettal i selve regnskabet. 

7.4. Indregning og måling af grunde og bygninger 
Grunde og bygninger skal som udgangspunkt indregnes til kostpris, hvilket er ensbetydende 
med købsprisen, jf. årsregnskabslovens § 36. Bygninger anses for at have en begrænset 
brugstid, hvorfor de skal afskrives systematisk over brugstiden, jf. årsregnskabslovens § 43. 

Grunde og bygninger, som indregnes til kostpris, kan opskrives til dagsværdi, jf. årsregn-
skabslovens § 41. Opskrivningen skal i så fald bindes som en reserve under egenkapitalen, og 
der skal forsat afskrives på bygningerne. 

Som alternativ hertil kan investeringsejendomme indregnes til dagsværdi, jf. årsregnskabslo-
vens § 38. I så fald skal der ikke afskrives på bygningen. 

Dagsværdien er det beløb, som en ejendom kan sælges for i en handel mellem uafhængige 
parter. Hvis en ejendom indregnes til dagsværdi, skal der ske en regelmæssig værdiregule-
ring.  Som oftest beregnes dagsværdien ved DCF-model (Discounted Cash Flow), hvor værdien 
opgøres ved en tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme eller ved en af-
kastbaseret model, hvor værdien opgøres på baggrund af ejendommens forventede driftsaf-
kast og et forrentningskrav, men en ekstern vurdering fra en vurderingsmand kan også bru-
ges til at fastsætte dagsværdien. 

Styrelsen ser sommetider, at den offentlige ejendomsvurdering bruges til at fastsætte dags-
værdien. Dette er ikke i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for, hvordan dags-
værdien fastsættes. 

De værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som fonden har anvendt ved opgørelsen af dags-
værdien på en investeringsejendom, skal fremgå af redegørelsen for anvendt regnskabsprak-
sis, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 2, litra a. 

For investeringsejendomme, som måles til dagsværdi, skal følgende oplyses: 

 dagsværdien ultimo regnskabsåret, 
 ændringer af dagsværdien, der er indregnet direkte i resultatopgørelsen, og 
 ændringer, der er indregnet i dagsværdireserven, jf. § 49, stk. 3, under egenkapitalen. 

Måles dagsværdien af investeringsejendommen ikke på grundlag af observationer på et aktivt 
marked, skal der også oplyses om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregnin-
gen. 

7.5. Overgang til erhvervsdrivende fond 
Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond overgår til at være omfattet af erhvervsfondsloven efter 
denne lovs § 124, vil den pågældende fond som udgangspunkt skulle aflægge årsrapport som 
erhvervsdrivende fond første gang fra det regnskabsår, hvor datoen for overgangen indgår. 

Hvis en fond eksempelvis efter en afgørelse fra Erhvervsstyrelsen overgår til at være en er-
hvervsdrivende fond med virkning fra den 12. november 2019, og fondens regnskabsår føl-
ger kalenderåret, vil den pågældende fonds første årsrapport som erhvervsdrivende fond 
være årsrapporten for regnskabsåret 2019, som skal indsendes til styrelsen senest mandag 
den 1. juni 2020. 
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I de tilfælde, hvor en fonds seneste årsregnskab er aflagt efter anden regnskabsregulering 
end årsregnskabsloven finder bekendtgørelse om overgang til regnskabsaflæggelse efter års-
regnskabsloven anvendelse. 

 Læs mere om Erhvervsstyrelsens 'Vejledning om overgang mellem erhvervsdrivende og 
ikke-erhvervsdrivende fonde' 

8. Indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen 
Årsrapporten skal indsendes til styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
Der kan ikke dispenseres for indsendelsesfristen, jf. årsregnskabslovens § 138. Hvis fristen 
falder på en weekend eller en helligdag skubbes fristen til den førstkommende hverdag. 

Årsrapporten skal som udgangspunkt indsendes til Erhvervsstyrelsen som et digitalt regnskab 
via styrelsens digitale regnskabsløsning, Regnskab 2.0. Se afsnit 8.3.   

Fonde under likvidation skal forsætte med at indsende årsrapporten indtil likvidationen er af-
sluttet, jf. årsregnskabslovens § 139. 

Fonden under rekonstruktion skal indsende årsrapporten, så den er modtaget senest 1 måned 
efter rekonstruktionens ophør, jf. årsregnskabslovens § 140. 

Fonden under konkurs skal ikke indsende årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 141. 

8.1. Årsregnskabsmøde 
Efter erhvervsfondslovens § 59 skal der årligt afholdes et årsregnskabsmøde, hvor bestyrel-
sen skal træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud el-
ler dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Først når årsrapporten er 
blevet godkendt på årsregnskabsmødet, kan den indsendes til styrelsen. 

8.2. Konsekvenser ved forsinket eller manglende indsendelse af årsrapport 
Er årsrapporten ikke modtaget ved udløbet af fristen sender Erhvervsstyrelsen et påkravs-
brev til fondens digitale postkasse, jf. årsregnskabslovens § 150. I påkravsbrevet gives en 
frist på 8 hverdage fra brevets datering. Modtages årsrapporten inden udløbet af denne frist, 
foretager styrelsen sig ikke yderligere, selvom årsrapporten var forsinket. 

Modtages årsrapporten efter fristen på 8 hverdage fra påkravsbrevets datering pålægges 
hvert enkelt medlem af fondens bestyrelse en adfærdsregulerende afgift. Afgifterne vil være 
på 500 kr., 2.000 kr. eller 3.000 kr. afhængig af, om årsrapporten modtages i den 1., 2. eller 
3. påbegyndte måned efter udløbet af den oprindelige indsendelsesfrist.  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-overgang-mellem-erhvervsdrivende-og-ikkeerhvervsdrivende-fonde
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-overgang-mellem-erhvervsdrivende-og-ikkeerhvervsdrivende-fonde
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Hvis en erhvervsdrivende fond eksempelvis har kalenderåret som regnskabsår, skal 
årsrapporten for 2019 være modtaget hos styrelsen senest mandag den 1. juni 2020. 
Hvis påkravsbrevet sendes den 8. juni 2020, skal årsrapporten være modtaget senest 
den 18. juni 2020, hvis bestyrelsesmedlemmerne skal undgå at blive pålagt afgifter. 
Hvis årsrapporten eksempelvis bliver modtaget den 30. juni 2020, vil bestyrelsesmed-
lemmerne blive pålagt afgifter på 500 kr. Hvis årsrapporten derimod bliver modtaget 
den 1. juli 2020, vil afgifterne være på 2.000 kr. pr. bestyrelsesmedlem. 

 
Erhvervsstyrelsen kan under visse særlige omstændigheder fritage bestyrelsesmedlemmerne 
for de pålagte afgifter, hvis bestyrelsesmedlemmerne kan godtgøre overfor for styrelsen, at 
denne har søgt at fremme indsendelsen, og at forsinkelsen ikke kan lægges bestyrelsesmed-
lemmet til last. 

 Læs mere om 'Frister, forsinkelser og afgifter' 

Hvis årsrapporten forsat ikke er modtaget 4 uger fra påkravsbrevets datering, kan styrelsen 
vælge at oversende fonden til skifteretten med henblik på tvangsopløsning, jf. erhvervsfonds-
lovens § 115. 

8.3. Digital indberetning 
Efter indsendelsesbekendtgørelsen skal virksomheder, som har pligt til at indsende årsrappor-
ten til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, foretage digital indberetning af årsrappor-
ten til styrelsen, og dette gælder således også erhvervsdrivende fonde. 

Der stilles ikke krav om, at dét eksemplar af årsrapporten, som indberettes digitalt til Er-
hvervsstyrelsen, indeholder fysiske underskrifter fra ledelse, revisor og dirigent, men fonden 
har pligt til at opbevare et underskrevet eksemplar af årsrapporten. 

Ved digital indberetning af årsrapporten skal erhvervsdrivende fonde anvende Regnskab Ba-
sis eller Regnskab Special, som skal tilgås via Virk. Som alternativ til Regnskab Basis eller 
Regnskab Special kan system til system-løsningen anvendes. 

Regnskab Special eller system til system-løsningen er tiltænkt revisorer og andre professio-
nelle, da det forudsætter en særlig IT-software, som kan danne XBRL-filer. Hovedparten af de 
erhvervsdrivende fonde lader revisor stå for indberetningen af årsrapporten.   

Regnskab Basis er tiltænkt de fonde, som selv står for indsendelsen af årsrapporten. Ved ind-
beretning af årsrapporten i Regnskab Basis bedes fonden følge denne procedure: 

 Årsrapporten indtastes og dannes i Regnskab Basis 
 Årsrapporten udskrives som PDF-version fra Regnskab Basis. 
 Fondens ledelse underskriver ledelsespåtegningen i årsrapporten udskrevet fra Regnskab 

Basis. 
 Revisor underskriver erklæringen i årsrapporten udskrevet fra Regnskab Basis. 
 Bestyrelsen godkender årsrapporten udskrevet fra Regnskab Basis, der derefter under-

skrives af dirigenten. 
 Indberetter af årsrapporten går efterfølgende ind på Regnskab Basis igen og sikrer, at 

underskriftsdatoer og navne er identiske med den underskrevne version af årsrapporten. 
 Den endelige og godkendte årsrapport indberettes i Regnskab Basis. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
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Se Erhvervsstyrelsens vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen, hvis der ønskes flere oplys-
ninger om digitale årsrapport og reglerne for indsendelse af årsrapport til styrelsen. 

8.4. Indsendelse af koncernregnskab for dattervirksomhed 
Moderfonde, som benytter undtagelsen i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, og derfor skal ind-
sende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrap-
port, kan ikke indsende årsrapporten og dattervirksomhedens koncernregnskab via system til 
system-løsningen, jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 4. 

Disse fonde skal i stedet enten indsende årsrapport og koncernregnskab via Regnskab Basis 
eller Regnskab Special på Virk. Både Regnskab Basis eller Regnskab Special giver nemlig mu-
lighed for at vedlægge koncernregnskabet for dattervirksomheden direkte i indberetningsløs-
ningen eller at henvise til et allerede indsendt koncernregnskab, hvis dattervirksomheden er 
en dansk virksomhed. 

8.5. Fritagelse for digital indberetning 
Hvis en erhvervsdrivende fonds særlige karakter gør det nødvendigt at fravige årsregnskabs-
lovens skemakrav, kan styrelsen efter ansøgning herom fritage fonden for digital indberet-
ning af årsrapporten, jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 2. 

Ansøgningen skal indgives via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til brug for 
ansøgning om fritagelse for indberetning af årsrapport i Regnskab Basis eller Regnskab Spe-
cial på Virk. 

Som hovedregel skal en specifik regnskabspost, som ikke findes i Regnskab Basis eller Regn-
skab Special placeres under en regnskabspost med en bredere benævnelse, mens specifikatio-
nen skal ske i noterne. Hvis der ikke findes en regnskabspost, som kan dække den pågæl-
dende post, og fonden, som følge af dens særlige karakter har et særligt behov, som gør det 
påkrævet at tilføje den pågældende regnskabspost, kan fonden søge om fritagelse. 

8.6. Indsendelse af legatarfortegnelse 
Fondens bestyrelse skal hvert år indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra 
fonden i regnskabsåret til Erhvervsstyrelsen. Legatarfortegnelsen skal være indsendt senest 
samtidig med indsendelsen af fondens årsrapport. Dette kan ske ved at lade legatarfortegnel-
sen indgå i årsrapporten eller ved at indsende legatarfortegnelsen som et særskilt dokument 
til styrelsen. 

Legatarfortegnelsen skal som minimum indeholde navn på modtagerne og det beløb, de en-
kelte personer m.v. har modtaget. Det samlede uddelingsbeløb, der fremgår af legatarforteg-
nelsen, skal stemme overens med det beløb, som fonden i henhold til årsregnskabet har ud-
delt det pågældende år. 

Hvis legatarfortegnelsen bliver indsendt som en del af årsrapporten, kan den både placeres i 
ledelsesberetningen eller i en note. Det vil være oplagt at placere legatarfortegnelsen i til-
knytning til fondens redegørelse for uddelingspolitik. 

Fonde, som ikke har foretaget uddelinger i regnskabsåret, har også pligt til at indsende en le-
gatarfortegnelse til styrelsen. Det er imidlertid tilstrækkeligt at dette gøres i form af en oplys-
ning om, at fonden ikke har foretager uddelinger i regnskabsåret. 

Erhvervsdrivende fonde kan i de enkelte regnskabsår frit vælge mellem at lade legatarforteg-
nelsen indgå i årsrapporten eller at indsende den som et særskilt dokument. Det afgørende er, 
at den er styrelsen i hænde senest samtidig med årsrapporten. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Regnskab_20/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Regnskab_speciel/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Regnskab_speciel/
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-til-bekendtgorelse-om-indberetning-til-og-offentliggorelse-af-arsrapporter-mv-i
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Erhvervsstyrelsens indberetningsløsninger Regnskab Basis og Regnskab Special på Virk giver 
mulighed for at vedlægge legatarfortegnelsen som et særskilt dokument. Det er ikke muligt at 
vedlægge legatarfortegnelsen som et særskilt dokument i system til system-løsningen. Det er 
også muligt at indsende legatarfortegnelsen via styrelsens selvbetjeningsløsning på 'Ændre 
Virksomhed' på Virk under funktionen Henvendelse til fondsmyndighed. 

Hvis årsrapporten for en erhvervsdrivende fond indeholder en legatarfortegnelse, er legatar-
fortegnelsen offentligt tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentlig tilgængelig. Er 
legatarfortegnelsen indsendt til Erhvervsstyrelsen som et særskilt dokument, er legatarfor-
tegnelsen undtaget fra offentlighed, jf. erhvervsfondslovens § 80. 

8.7. Betaling af årsgebyr 
Erhvervsdrivende fonde skal betale et årsgebyr, som beregnes på grundlag af fondens egen-
kapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår 

Den gældende gebyrsats kan ses på Erhvervsstyrelsens hjemmesides afsnit om gebyr og tak-
ster. 

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Det nedrundes til nærmeste hele krone-
beløb. Årsgebyret sendes umiddelbart efter, årsrapporten er modtaget hos styrelsen.   

Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, regi-
strering af ændringer mv., Erhvervsstyrelsens tilsyn og kontrol med de erhvervsdrivende 
fonde og visse ikke særligt prissatte ydelser. 

Erhvervsdrivende fonde betaler ud over årsgebyret ikke gebyr for registrering af ændringer 
mv. som eksempelvis aktie- og anpartsselskaber. 

 
9. Erhvervsstyrelsens kontrol af årsrapporter 

9.1. Automatiske kontroller 
I forbindelse med selve indberetningen af årsrapporten foretager styrelsen en automatisk 
kontrol af, om visse grundlæggende krav til årsrapporten er opfyldt. Det gælder eksempelvis 
visse logiske kontroller af datoen for godkendelsen af årsrapporten eller om regnskabsperio-
den er korrekt. Styrelsen undersøger også, om visse af årsrapportens obligatoriske bestand-
dele indgår. Indberetteren af årsrapporten kan i forbindelse med indberetningen af årsrappor-
ten risikere at få afvist årsrapporten eller blive adviseret om, at årsrapporten ikke overholder 
reglerne. 

For de erhvervsdrivende fonde kontrolleres det samtidig, om følgende indgår i årsrapporten: 

 Revisionspåtegning 
 Noteoplysninger om ledelsesvederlag 
 Redegørelse for god fondsledelse 
 Redegørelse for fondens uddelingspolitik 

Man kan læse mere om dette emne i teknisk vejledning og dokumentation for Regnskab 2.0: 
Kontroller. 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed/
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Webreg_aendre_virksomhed__lukke_virksomhed/
https://erhvervsstyrelsen.dk/gebyrer-og-takster
https://erhvervsstyrelsen.dk/gebyrer-og-takster
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-kontroller
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-kontroller
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9.2. Stikprøvekontroller 
Erhvervsstyrelsen skal stikprøvevis udtage og undersøge modtagne årsrapport fra blandt an-
det erhvervsdrivende fonde for at konstatere åbenbare overtrædelser af årsregnskabsloven, 
erhvervsfondsloven og bogføringsloven, jf. årsregnskabslovens § 159. 

Styrelsen kan også lægge andre kriterier til grund ved udvælgelsen af de årsrapporter som 
undersøges, og styrelsen kan derfor også af egen drift vælge hvilke fonde, der udtages til 
kontrol på baggrund af f.eks. omtaler i medierne, henvendelser fra tredjemand, eller særlige 
risikoparametre - eksempelvis tabt egenkapital eller en forsinket indsendelse af årsrappor-
ten.   

Hvis en erhvervsdrivende fond udtages til en stikprøvekontrol, kan styrelsen både kontrollere 
om årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, om fondens registre-
ringer og vedtægt er i overensstemmelse med erhvervsfondsloven, og om fondens bestyrelse 
i øvrigt varetager ledelsen af fonden i overensstemmelse med erhvervsfondsloven. 

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse en stikprøvekontrol tage kontakt til fondens ledelse eller 
revisor for at forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til om 
årsregnskabsloven, erhvervsfondsloven eller vedtægten er overtrådt, jf. årsregnskabslovens 
§ 160 og erhvervsfondslovens § 24, stk. 3, og § 75 

9.3. Sanktioner 
Erhvervsstyrelsen kan efter årsregnskabslovens § 161 reagerer på følgende måder, hvis der 
konstateres fejl eller mangler i en årsrapport: 

 yde vejledning, 
 påtale overtrædelser og 
 påbyde, at fejl skal rettes og overtrædelser bringes til ophør 

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer fejl eller mangler i en årsrapport fra en erhvervsdrivende 
fond, vil styrelsens reaktion afhænge af den konstaterede lovovertrædelses art og grovhed. 

Hvis en årsrapport indeholder væsentlige fejl eller mangler, vil styrelsen påbyde fonden at 
indsende en ny og berigtiget årsrapport for regnskabsåret. Ved mindre alvorlige lovovertræ-
delser af årsregnskabsloven vil styrelsens reaktion være at påbyde fonden at rette fejlen i års-
rapporten for det kommende regnskabsår. Bagatelagtige fejl og mangler vil ikke selvstændigt 
medføre en reaktion fra styrelsen, medmindre mængden af sådanne overtrædelser sammen-
lagt skønnes at være alvorlige. 

Erhvervsstyrelsens erfaringer viser, at de fleste overtrædelser af årsregnskabsloven er af en 
sådan karakter, at det ikke vil være rimeligt at kræve omgående berigtigelse og offentliggø-
relse af en omgjort årsrapport. Vejledning, eventuelt kombineret med et krav fra styrelsen om 
at de omhandlede overtrædelser skal være berigtiget i årsrapporten for den efterfølgende 
regnskabsperiode, vil ofte være en hensigtsmæssig reaktion. 
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1. Indledning, Anvendelsesområde m.v. 
Virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, skal indberette årsrapport til Erhvervs-
styrelsen. Nogle få virksomheder er undtaget fra at indberette årsrapport og kan nøjes med 
at indberette undtagelseserklæring i stedet. Foruden at indberette årsrapport skal statslige 
aktieselskaber indberette halvårsrapport - børsnoterede virksomheder delårsrapport - til sty-
relsen. Med ”børsnoterede virksomheder” menes her virksomheder, som har kapitalandele, 
gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et 
EU-/EØS-land. 

De overordnede regler om indberetning af regnskabsdokumenter (årsrapporter, undtagelses-
erklæringer, halvårsrapporter og delårsrapporter) findes i årsregnskabsloven. Årsregnskabs-
loven omtales i vejledningen blot som ”loven”. Loven indeholder således generelle regler om 
indberetning til og offentliggørelse af disse i Erhvervsstyrelsen. Desuden indeholder loven ge-
nerelle regler om kommunikation i forbindelse hermed imellem styrelsen og virksomhederne, 
virksomhedernes ledelsesmedlemmer og revisorer. Bestemmelserne er i vid udstrækning ud-
formet som bemyndigelser til styrelsen til at fastsætte detaljerede regler herom i en bekendt-
gørelse. 

De detaljerede regler findes i bekendtgørelsen om indberetning til og offentliggørelse af års-
rapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed - dvs. bekendt-
gørelse nr. 771 af 2. juni 2020, der trådte i kraft den 1. juli 2020. Bekendtgørelsen erstatter 
bekendtgørelsen om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrel-
sen samt kommunikation i forbindelse hermed – dvs. bekendtgørelse nr. 1057 af 8. septem-
ber 2015 med efterfølgende ændringer. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-til-bekendtgorelse-om-indberetning-til-og-offentliggorelse-af-arsrapporter-mv-i
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Denne vejledning indeholder Erhvervsstyrelsens uddybende forklaringer til bestemmelserne i 
bekendtgørelsen. Vejledningen følger de enkelte paragraffer i bekendtgørelsen. Vejledningen 
erstatter vejledningen til den tidligere bekendtgørelse. 

1.1. Anvendelsesområde m.v. 

§ 1, stk. 1 
Bekendtgørelsen gælder for indberetning til Erhvervsstyrelsen af følgende regnskabsdoku-
menter for erhvervsdrivende virksomheder omfattet af årsregnskabsloven og styrelsens of-
fentliggørelse heraf:  

 Årsrapporter, jf. lovens § 3, stk. 1, samt §§ 138 og 143 
 Undtagelseserklæringer og bilag hertil, der indberettes i stedet for en årsrapport, jf. lo-

vens §§ 4-6, § 112, § 141, stk. 2, og §§ 144-147 
 Halvårsrapporter for statslige aktieselskaber, jf. lovens §§ 131 og 148 
 Delårsrapporter for børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, jf. lovens 

§§ 134 a og 148 a 
- Pligten til indberetning gælder såvel lovpligtige halvårsrapporter som eventuelt frivilligt 
aflagte kvartalsrapporter eller lignende 

For nemheds skyld anvendes udtrykket ”regnskabsdokumenter” som en fællesbetegnelse for 
årsrapporter, undtagelseserklæringer, delårsrapporter og halvårsrapporter, uanset at det kan 
forekomme misvisende at tale om et dokument i de tilfælde, hvor data indberettes direkte i en 
digital indberetningsløsning. De indberettede data skal dog altid kunne vises i et samlet doku-
ment (en PDF-fil, en papirudskrift), uanset hvilken digital indberetningsmåde, der skal anven-
des i det konkrete tilfælde i henhold til bekendtgørelsen. I mangel af et bedre udtryk anvendes 
udtrykket ”regnskabsdokument” derfor for nemheds skyld, uanset om det er data eller et do-
kument, der indberettes. 

Bekendtgørelsen gælder desuden for kommunikation i forbindelse hermed i henhold til års-
regnskabsloven. Dvs. kommunikation imellem styrelsen og virksomhederne, virksomhedernes 
ledelsesmedlemmer og revisorer. 

§ 1, stk. 2 
Den, som varetager indberetningen af regnskabsdokumenter til Erhvervsstyrelsen på virk-
somhedens vegne, betegnes som ”indberetteren”. I den tidligere bekendtgørelse blev denne 
betegnet som ”indsenderen”. 

Indberetteren kan være et ledelsesmedlem eller en medarbejder i virksomheden. Indberette-
ren kan også være en rådgiver eller lignende, som virksomhedens ledelse har bemyndiget (gi-
vet fuldmagt, eksempelvis af generel karakter) til at foretage indberetningen. 

Indberetteren kan være en fysisk person. Indberetteren kan også være en juridisk person 
(virksomhed), f.eks. et revisions- eller et advokatfirma. 

Hvis en ansat i virksomheden indberetter årsrapporten for virksomheden, vil virksomhedens 
ledelse i sin egenskab af hvervgiver i denne forbindelse skulle forstås som indberetter. Det er 
dermed virksomhedens ledelse, som over for styrelsen er ansvarlig for at opfylde de pligter, 
som påhviler indberetteren i henhold til bekendtgørelsen. Se nærmere herom i kommenta-
rerne til § 2, stk. 3. 

Hvis en rådgiver, fx en revisor, indberetter årsrapporten for virksomheden, betragtes rådgive-
ren som indberetter. Det gælder også, hvis rådgiveren overlader det til en ansat i rådgiverens 
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virksomhed, også selvom den ansatte medarbejder er en personlig valgt revisor. I så fald vil 
rådgiveren i sin egenskab af arbejdsgiver blive betragtet som indberetter. 

§ 1, stk. 3 
Visse virksomheder er undtaget fra pligten til at udarbejde og indberette årsrapport til Er-
hvervsstyrelsen i henhold til undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6. 

Hvis virksomheden ønsker at anvende undtagelsesmuligheden, skal virksomheden indberette 
en undtagelseserklæring til styrelsen. Se nærmere herom i bekendtgørelsens § 29 og kom-
mentarerne hertil i denne vejledning. 

Hvis virksomheden ikke vælger at anvende undtagelsesmuligheden, skal årsrapporten udar-
bejdes efter lovens regler, og årsrapporten skal indberettes til styrelsen efter reglerne i be-
kendtgørelsen. 

§ 1, stk. 4 
Erhvervsdrivende fondes legatarfortegnelser er fortegnelser over de legatmodtagere, der ef-
ter beslutning fra fondens bestyrelse har modtaget uddelinger fra fonden i henhold til fondens 
uddelingsformål. 

Bestemmelsen henviser til bekendtgørelsens § 12, stk. 2, som finder anvendelse, hvis lega-
tarfortegnelsen er indeholdt i den indberettede årsrapport. Se kommentarerne til § 12, stk. 2. 

Legatarfortegnelsen skal være indberettet senest samtidig med indberetningen af fondens 
årsrapport. Dette kan ske ved at lade legatarfortegnelsen indgå i årsrapporten eller ved at 
indberette legatarfortegnelsen som et særskilt dokument til styrelsen.  

Erhvervsstyrelsens indberetningsløsninger Regnskab Basis og Regnskab Special på indbe-
ret.virk.dk giver mulighed for at vedlægge legatarfortegnelsen som et særskilt dokument. Det 
er ikke muligt at vedlægge legatarfortegnelsen som et særskilt dokument i system til system-
løsningen. 

Det er ikke muligt at indsende legatarfortegnelse pr. mail eller fysisk post. 

Derudover kan erhvervsdrivende fonde indberette legatarfortegnelsen via Henvendelse til 
fondsmyndighed under "Ændre virksomhed" på indberet.virk.dk. 

Legatarfortegnelsen offentliggøres ikke, hvis den vedhæftes som bilag til årsrapporten, eller 
hvis den indberettes via indberet.virk.dk. 

§ 1, stk. 5 
Afsluttende likvidationsregnskaber er ikke længere omfattet af bekendtgørelsen. 

Afsluttende likvidationsregnskaber skal indberettes som et vedhæftet bilag til Erhvervsstyrel-
sen til anmeldelsen af endelig likvidation, jf. selskabslovens § 224, stk. 2, og § 22 i anmeldel-
sesbekendtgørelsen. 

Anmeldelse af endelig likvidation, herunder bilag med det afsluttende likvidationsregnskab, 
skal indberettes digitalt via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk for selskaber 
m.v. 

Det er ikke muligt at indsende likvidationsregnskab pr. mail eller fysisk post. 

https://virk.dk/
https://virk.dk/
https://virk.dk/
https://virk.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1377
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1377
https://virk.dk/
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2. Fælles bestemmelser om ansvarsforhold, underskriftsforhold, kommunikation 

og sprogkrav samt modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter 

2.1. Ansvarsforhold m.v. 

§ 2, stk. 1 
Virksomhedens ledelse er ansvarlig for årsrapporter, som indberettes til styrelsen. Det gæl-
der, uanset om ledelsen har anmodet en rådgiver, fx en revisor eller en advokat, om at fore-
stå indberetningen til styrelsen som nærmere forklaret nedenfor. Det følger af lovens kapitel 
2 og bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Virksomhedens ledelse er ligeledes ansvarlig for andre 
regnskabsdokumenter, som indberettes til Erhvervsstyrelsen. I det følgende fokuseres der 
navnligt på årsrapporter. 

Virksomhedens ledelse er defineret i bilag 1, A, nr. 6, i loven. Med virksomhedens ledelse me-
nes medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer (typisk bestyrelse og direktion), som vare-
tager henholdsvis den øverste ledelse og den daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler 
eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et 
tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de bestemmelser, som gælder for 
det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i virksomheden, anses de per-
sonligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan. 

Hvert enkelt medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har ansvar for følgende, jf. lovens § 8, 
stk. 2: 

 at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de regler m.v., som gælder for 
virksomheden, og 

 at årsrapporten - hvis den skal revideres - kan revideres og godkendes i tide. 

Desuden har hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan ansvar for følgende, jf. lovens 
§ 8, stk. 2: 

 at årsrapporten indberettes rettidigt til styrelsen, dvs. inden for de frister, der er fastsat i 
loven. 

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse B (små virksomheder) og regnskabsklasse C 
(mellemstore og store virksomheder) skal årsrapporten være modtaget i styrelsen uden 
ugrundet ophold efter godkendelsen og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. 
lovens § 138, stk. 1. 

For virksomheder omfattet af regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige ak-
tieselskaber) skal årsrapporten være modtaget i styrelsen uden ugrundet ophold efter god-
kendelsen og senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. lovens § 138, stk. 1. 

Med formuleringen ”uden ugrundet ophold” menes umiddelbart efter godkendelsen, hvilket i 
praksis vil sige sædvanligvis inden for et par dage. 

Hvis årsrapporten eller undtagelseserklæringen ikke modtages rettidigt i styrelsen, kan det 
føre til, at virksomhedens øverste ledelse bliver pålagt en adfærdsregulerende afgift som 
følge af for sen indberetning af årsrapporten eller en undtagelseserklæring m.v., som træder i 
stedet for årsrapporten i henhold til lovens §§ 4-6 og bekendtgørelsens § 29. Hvis årsrappor-
ten eller undtagelseserklæringen ikke modtages i styrelsen, kan det i sidste ende føre til, at 
styrelsen anmoder skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Se nærmere herom i 
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årsregnskabslovens §§ 150-152 og i Erhvervsstyrelsens vejledning om forsinket indberet-
ning af årsrapport. 

For halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virk-
somheder kan der henvises til kommentarerne til §§ 30 og 31. 

Indberetteren af et regnskabsdokument til Erhvervsstyrelsen har et selvstændigt ansvar, som 
omtales i kommentarerne til § 2, stk. 3. Hvad der menes med indberetteren, er forklaret i 
kommentarerne til § 1, stk. 2. 

§ 2, stk. 2 
I indtil 5 år fra modtagelsen af det pågældende regnskabsdokument kan Erhvervsstyrelsen 
kræve, at virksomheden indsender dokumentation for, at årsrapporten m.v. er udarbejdet, 
eventuelt revideret, og godkendt samt indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lov-
givningen og virksomhedens vedtægter. 

Styrelsen kan herunder kræve at få indsendt et eksemplar af årsrapporten m.v., som er un-
derskrevet af alle medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, og som er underskrevet af 
en eventuel revisor og dirigenten for generalforsamlingen, jf. § 28, stk. 5. Se nærmere herom 
i kommentarerne til § 28, stk. 5. 

For undtagelseserklæringer gælder § 29, stk. 7. For halvårsrapporter for statslige aktiesel-
skaber gælder § 30, stk. 7. For delårsrapporter for børsnoterede virksomheder gælder § 30, 
stk. 7, ligeledes, jf. henvisningen til § 30, stk. 7, i § 31, stk. 3. Se nærmere herom i kommen-
tarerne til de nævnte bestemmelser. 

§ 2, stk. 3 
Under processen med udarbejdelsen og godkendelsen af et regnskabsdokument kan der fore-
ligge forskellige versioner af dokumentet undervejs i forløbet. Derfor er det vigtigt at sikre, at 
det er den endelige og dermed godkendte version, som indberettes til Erhvervsstyrelsen. I 
den forbindelse er det også vigtigt at sikre, at indberetteren ikke begår fejl i forbindelse med 
indberetningen af regnskabsdokumentet. 

Ledelsen har det overordnede ansvar for at sikre, at det er den endelige og dermed god-
kendte version, som indberettes til Erhvervsstyrelsen. Det gælder også, selvom ledelsen har 
bemyndiget en anden (fx en advokat eller en revisor) til at foretage indberetningen. 

Indberetteren har et selvstændigt ansvar over for styrelsen for at sikre, at det er den god-
kendte og dermed endelige version, som indberettes til styrelsen, jf. § 2, stk. 3. Det gælder, 
uanset hvem der optræder som indberetter. I kommentarerne til § 1, stk. 2, er det nærmere 
omtalt, hvem der kan optræde som indberetter af regnskabsdokumenter til styrelsen, og 
hvem indberetteransvaret i givet fald påhviler. 

I § 2, stk. 3, er det udtrykkeligt anført, at indberetteren indestår over for styrelsen for, at det 
er den godkendte og dermed endelige version af regnskabsdokumentet, som er indberettet til 
styrelsen. Herved præciseres indberetterens ansvar, som tidligere har givet anledning til visse 
misforståelser. 

Det fremgår, at indberetteren har pligt til at sikre sig, at det er den endelige version af regn-
skabsdokumentet, der er godkendt af ledelsen – og for årsrapporters vedkommende tillige af 
generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan – som indberettes. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
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Indberetteren af en årsrapport kan fx sikre sig dette ved at tjekke, at den årsrapport, der ind-
berettes, er identisk med den version af årsrapporten, som er underskrevet af dirigenten og 
en eventuel revisor. 

Særligt i forbindelse med indberetning via Regnskab Basis er det ikke tilladt at fremlægge et 
andet dokument til godkendelse på generalforsamlingen end det dokument, der er dannet i 
Regnskab Basis. Årsrapporten skal først udarbejdes som kladde i systemet, hvorefter den ud-
skrives og medbringes på generalforsamlingen, hvor den godkendes. Indberetter logger her-
efter på systemet igen, og årsrapporten kan endeligt indberettes. Det er dermed ikke tilladt 
først at udarbejde årsrapporten i Word/Excel, få den godkendt på generalforsamlingen, og 
derefter indberette den via Regnskab Basis. 

Indberetteren indestår over for styrelsen for, at det pågældende regnskabsdokument er un-
derskrevet som fastsat i bekendtgørelsen. Dette er nærmere omtalt i kommentarerne til § 28, 
stk. 7 (årsrapporter), § 29, stk. 6 (undtagelseserklæringer m.v.), § 30, stk. 6 (halvårsrappor-
ter for statslige aktieselskaber) og § 31, stk. 3 (delårsrapporter for børsnoterede virksomhe-
der, hvoraf det fremgår, at bl.a. § 30, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse for børsnoterede 
virksomheder). 

For årsrapporter indestår indberetteren fx ligesom efter den tidligere bekendtgørelse for, at 
årsrapporten er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor. 
Ved sin underskrift på årsrapporten bekræfter dirigenten, at årsrapporten er godkendt af 
virksomhedens ledelse og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen som nærmere om-
talt i kommentarerne til § 28, stk. 3 og 6. 

Indberetterens ansvar gælder som nævnt, uanset hvem der har foretaget indberetningen. 
Hvis indberetningen er foretaget af en revisor, som ikke har opfyldt sine forpligtelser i forbin-
delse med indberetningen i henhold til bekendtgørelsen, vil dette ikke alene indebære en over-
trædelse af bekendtgørelsens § 2, stk. 3, men vil efter omstændighederne også kunne være i 
strid med reglerne i revisorlovgivningen. 

 Se 'Revisornævnets kendelse 97-2014 af 7. juli 2015' (pdf) 

Præciseringen af indberetterens ansvar i bekendtgørelsen skal også ses i lyset af § 9 a i lo-
ven, som indebærer, at ledelsen kan undlade at underskrive årsrapporten for virksomheder 
omfattet af regnskabsklasse B eller C, hvis der kun er ét ansvarligt ledelsesmedlem på tids-
punktet for årsrapportens godkendelse. Der vil typisk være tale om et anpartsselskab med en 
eneanpartshaver, som samtidig er eneste ansvarlige ledelsesmedlem. Virksomhedens indbe-
retning af årsrapporten anses da som dokumentation for, at ledelsesmedlemmet har god-
kendt årsrapporten. Det gælder, uanset om virksomheden selv foretager indberetningen, eller 
virksomheden har overladt det til en anden at foretage indberetningen. 

Når et regnskabsdokument er indberettet, kan styrelsen i indtil 5 år fra modtagelsestidspunk-
tet anmode indberetteren om dokumentation for, at indberetteren har opfyldt sine forpligtel-
ser i henhold til bekendtgørelsen - herunder sin pligt til at sikre, at det er den endelige, god-
kendte version af regnskabsdokumentet, som er indberettet til styrelsen. 

Indberetteren kan opfylde sin pligt til at opbevare dokumentation herfor på forskellige måder. 
Indberetteren af en årsrapport kan fx opbevare en kopi af årsrapporten, som er underskrevet 
af dirigenten for generalforsamlingen og en eventuel revisor. Eller indberetteren kan sende 
en kopi af årsrapporten (fx pr. mail) til dirigenten med anmodning om, at dirigenten bekræf-
ter, at den fremsendte version er identisk med den version, som er underskrevet af dirigenten 
og en eventuel revisor. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/97-2014_7._juli_2015.pdf
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2.2. Underskrifter på regnskabsdokumenter 

§ 3 
§ 3 indeholder en generel bestemmelse om, hvordan regnskabsdokumenter kan underskrives. 
Formålet med bestemmelsen er at tydeliggøre, at regnskabsdokumenter kan underskrives på 
forskellige måder, fysisk og digitalt. Bestemmelsen har hjemmel i lovens § 153 c. 

Med regnskabsdokumenter menes som tidligere nævnt årsrapporter, undtagelseserklæringer, 
halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomhe-
der. 

Der kan være tale om underskrifter fra ledelsesmedlemmer, revisor og dirigenten for general-
forsamlingen - afhængig af, hvilken type regnskabsdokument der er tale om. Se nærmere 
herom i kommentarerne til § 28, stk. 3-6 (årsrapporter), § 29, stk. 7 (undtagelseserklærin-
ger), § 30, stk. 7 (halvårsrapporter for statslige aktieselskaber) og § 31, stk. 3 (hvorefter 
§ 30, stk. 7, også finder anvendelse for delårsrapporter for børsnoterede virksomheder). 

De pågældendes fulde navne og funktioner (såsom bestyrelsesmedlem, formand for bestyrel-
sen, direktør, dirigent mv.) skal fremgå tydeligt af dokumentet. De anførte navne skal være 
identiske med de navne, som er registreret for den pågældende i Folkeregistret. Navnene og 
funktionerne skal være let læselige, hvilket som udgangspunkt betyder, at de skal være skre-
vet maskinelt, dvs. med trykte bogstaver, eller med blokbogstaver. 

Underskriften skal være en personlig underskrift. Den pågældende kan ikke give fuldmagt til 
en anden til at underskrive på den pågældendes vegne. 

Underskriften skal være dateret. 

I § 3, stk. 1, fastslås det, at underskriften kan påføres på forskellig måde fysisk eller digitalt. 
Afgørende er, at underskriften påføres på en sådan måde, at den sikrer en entydig identifika-
tion af den, som har underskrevet dokumentet. 

Underskriften kan således påføres som en håndskrevet underskrift (”krusedulleunderskrift”). 
Underskriften kan også påføres med en billedfil eller lignende, der viser den pågældendes per-
sonlige underskrift. Underskriften kan desuden påføres med digital signatur eller NemID. 

Hvis dokumentet underskrives med digital signatur, skal der i henhold til § 3, stk. 2, anvendes 
en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden, kvalificerede certi-
fikater eller højere. Desuden skal den unikke reference til den digitale dokumentsignering 
fremgå af dokumentet, så det er muligt at validere den digitale signatur - se vejledninger 
herom hos Digitaliseringsstyrelsen. 

Hvis dokumentet underskrives digitalt med NemID, er ovennævnte krav automatisk opfyldt. 

Hvis dokumentet underskrives med digital signatur, vil oplysninger om den digitale dokument-
signering fremgå af en særlig underskriftsside, der indeholder oplysninger om, hvem der har 
underskrevet dokumentet digitalt og hvornår, dvs. med angivelse af dato og klokkeslæt. 

Hvis flere personer skal underskrive et regnskabsdokument, fx alle medlemmerne af de an-
svarlige ledelsesmedlemmer, behøver de ikke at underskrive dokumentet samtidig, og under-
skrifterne behøver ikke at fremgå af det samme dokument. Dokumentet kan underskrives på 
forskellig måde - nogle kan fx vælge at underskrive med en fysisk underskrift, mens andre un-
derskriver med digital signatur. Underskrifterne kan således være indeholdt i flere enslydende 
dokumenter, som tilsammen udgør underskriftseksemplaret. 

https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/
https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/
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Erhvervsstyrelsen har fået flere henvendelser om, hvorvidt underskrift med mus/touch svarer 
til et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden. Det er Erhvervsstyrelsens holdning, at 
underskrift med mus/touch ikke kan anses for entydig identifikation. Dette er ligeledes vurde-
ringen, selvom virksomheden har tilføjet flere sikkerhedsforanstaltninger, såsom en 6-cifret 
kode til underskriftsfunktionaliteten, da denne stadig er let at misbruge. 

Det er således et krav, at certifikatet skal være på niveau med OCES/NemID. 

I nogle tilfælde skal et regnskabsdokument imidlertid underskrives i en bestemt rækkefølge af 
personer med forskellige funktioner. Det gælder for årsrapporter, som skal underskrives i føl-
gende rækkefølge: 

 ledelsesmedlemmerne, som er ansvarlige for udarbejdelsen af årsrapporten, 
 en eventuel revisor, som har afgivet en erklæring til årsrapporten, og 
 dirigenten for generalforsamlingen eller et tilsvarende godkendelsesorgan, der med sin 

underskrift på årsrapporten bekræfter, at årsrapporten er godkendt af ledelsen, at den 
har været fremlagt på generalforsamlingen, og at den er godkendt af generalforsamlin-
gen eller et tilsvarende godkendelsesorgan. 

Endvidere gælder det for halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for 
børsnoterede virksomheder, hvis en revisor har afgivet en erklæring til halvårsrapporten eller 
delårsrapporten. I så fald skal dokumentet underskrives i følgende rækkefølge: 

 ledelsesmedlemmerne, som er ansvarlige for udarbejdelsen af halvårs- eller delårsrap-
porten, og 

 revisor, som har afgivet en erklæring til halvårs- eller delårsrapporten. 

Der stilles ikke krav om udarbejdelse af delårsrapport for en periode, der er forskellig fra 6 
måneder, for børsnoterede virksomheder. Virksomheden kan dog vælge at gøre det frivilligt. 

Det forhold, at alle de ansvarlige ledelsesmedlemmer skal have underskrevet årsrapporten, 
inden revisor må afslutte sin revision og underskrive sin erklæring til årsrapporten, har givet 
anledning til henvendelser til styrelsen om den situation, hvor ledelsesmedlemmerne har god-
kendt årsrapporten fx på et telefonmøde, men af praktiske grunde først underskriver årsrap-
porten nogle dage senere. Hvis ledelsesmedlemmerne underskriver årsrapporten med digital 
signatur, vil datoen for den formelle påførelse af underskriften fremgå af underskriftssiden – 
underskriftsdatoen vil da i den pågældende situation ligge efter den reelle godkendelsesdato. 
Hvis revisor i denne situation skal vente med at afslutte sin revision og dermed vente med at 
underskrive erklæringen, til alle ledelsesmedlemmerne formelt har påført deres underskrift 
digitalt på årsrapporten, vil dette ifølge udbydere af digitale underskriftsløsninger m.fl. kunne 
udgøre en barriere for at anvende digitale signaturer. 

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er det i overensstemmelse med reglerne, hvis følgende 
fremgangsmåde anvendes i den pågældende situation:  

Eksempel 1 

 Årsrapporten fremlægges og godkendes med eventuelle rettelser på et telefonisk eller 
fysisk bestyrelses-/ledelsesmøde - i eksemplet anvendes datoen den 20. marts 2020. 

 Årsrapporten tilrettes som aftalt, og ud for ledelsespåtegningen i årsrapporten anføres 
datoen den 20. marts 2020. Dokumentet ”låses” herefter på en sådan måde, at der ikke 
kan ændres i dokumentet. 

 Dokumentet underskrives efterfølgende med digital signatur af hvert enkelt ledelsesmed-
lem. Dette behøver ikke at ske den 20. marts 2020, men kan ske på efterfølgende datoer 
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(fx den 21. eller 22. marts 2020). Styrelsen har ikke taget stilling til, hvor lang tid man 
kan vente med at underskrive dokumentet digitalt, men dette bør i sagens natur ske hur-
tigst muligt efter den mundtlige godkendelse den 20. marts 2020. For hver enkelt under-
skriver af dokumentet skal det fremgå af oplysningerne på underskriftssiden, at den på-
gældende med sin digitale underskrift bekræfter at have godkendt årsrapporten på den 
godkendelsesdato, der er anført ud for ledelsespåtegningen i årsrapporten (i eksemplet 
den 20. marts 2020). 

 Revisor vil da efter Erhvervsstyrelsens opfattelse kunne afslutte sin revision og under-
skrive sin erklæring til årsrapporten efter ledelsens godkendelse den 20. marts 2020 – 
selvom årsrapporten endnu ikke er formelt underskrevet af alle ledelsesmedlemmer. Det 
er dog en forudsætning, at hvert enkelt ledelsesmedlem bindende over for revisor har til-
kendegivet, at den pågældende har godkendt årsrapporten den 20. marts 2020, og at 
den pågældende forpligter sig til at underskrive årsrapporten hurtigst muligt derefter. 
 
Hvis denne fremgangsmåde vælges, skal den gennemføres på en sådan måde, at det ef-
terfølgende kan dokumenteres (evt. ved et bestyrelsesmødereferat), at alle ledelsesmed-
lemmerne har godkendt årsrapporten inden det tidspunkt, hvor revisor afgiver og under-
skriver sin erklæring til årsrapporten. Hvordan dette teknisk kan løses i praksis, kan sty-
relsen ikke give anvisninger på.  

En anden problemstilling, som udbydere af digitale underskriftsløsninger har peget på, er den 
situation, hvor dirigenten for generalforsamlingen underskriver årsrapporten digitalt, fx nogle 
dage efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten. Da dirigenten efter reglerne 
skal anføre datoen for generalforsamlingens godkendelse i årsrapporten eller i forbindelse 
med indberetningen af årsrapporten, vil der ikke nødvendigvis være sammenfald mellem da-
toen for generalforsamlingens godkendelse og datoen for dirigentens digitale underskrift, 
som fremgår af underskriftssiden, hvis dirigenten først underskriver digitalt et par dage efter. 
 
Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er det i overensstemmelse med reglerne, hvis følgende 
fremgangsmåde anvendes i den pågældende situation: 

Eksempel 2    

 Årsrapporten fremlægges og godkendes på generalforsamlingen fx den 1. maj 2020. 
 Datoen for generalforsamlingens godkendelse den 1. maj 2020 anføres i årsrapporten, 

som herefter straks låses på en sådan måde, at der ikke kan ændres i dokumentet. Da-
toen for generalforsamlingens godkendelse skal enten fremgå af årsrapporten eller ind-
tastes i forbindelse med indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 

 Dirigenten underskriver efterfølgende årsrapporten digitalt, fx den 4. maj 2020. Det skal 
i så fald fremgå af underskriftssiden, hvor den digitale underskrift er anført, at dirigenten 
med sin digitale underskrift bekræfter, at generalforsamlingen har godkendt årsrappor-
ten den 1. maj 2020, dvs. den dato, som fremgår af årsrapporten eller som indtastes i 
forbindelse med indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.   

En tredje problemstilling, som udbydere af digitale underskriftsløsninger har peget på, er den 
situation, hvor et ledelsesmedlem, som ligeledes agerer som dirigent, kun underskriver én 
gang, da regnskabsdokumentet efter reglerne skal underskrives af personer med forskellige 
funktioner i en bestemt rækkefølge; først medlemmerne af ledelsen, dernæst evt. revisor og 
afslutningsvis dirigenten. 

Efter Erhvervsstyrelsens opfattelse er det i overensstemmelse med reglerne, hvis følgende 
fremgangsmåde anvendes i den pågældende situation:    
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Eksempel 3 

 De første fire punkter følger vejledningens eksempel 1 ovenfor. 
 Der afholdes generalforsamling den 22. marts 2020. Ledelsesmedlemmerne underskri-

ver årsrapporten. Et af ledelsesmedlemmerne agerer som dirigent. Det pågældende le-
delsesmedlem/dirigent skriver under digitalt som den sidste person og afgiver kun én un-
derskrift, som dækker både rollen som ledelsesmedlem og dirigent. Det er en betingelse, 
at begge roller fremgår af den digitale signatur.  

I dette eksempel afbrydes rækkefølgen for godkendelse ikke, selvom den digitale signatur ikke 
påføres i den rigtige rækkefølge. At ledelsesmedlemmet, som ligeledes er dirigent, underskri-
ver afslutningsvist og kun én gang, bryder ikke rækkefølgen, da ledelsesmedlemmet i sin rolle 
som ledelsesmedlem har tilkendegivet sin godkendelse af årsrapporten på et tidligere tids-
punkt. Det er naturligvis en forudsætning, at ledelsesmedlemmet bindende har tilkendegivet 
sin godkendelse inden revisors og dirigentens underskrift. 

Det afgørende er således ikke, i hvilken rækkefølge de digitale signaturer for de forskellige 
roller påføres, men derimod hvornår det bindende tilsagn om godkendelse gives. Kravene til 
underskrift af årsrapporter vil således kunne være opfyldt i en situation, hvor dirigentens digi-
tale underskrift påføres regnskabsdokumentet først, hvis det efterfølgende kan dokumente-
res, at de forskellige underskrivere bindende har tilkendegivet deres godkendelse i den rigtige 
rækkefølge. 

2.3. Indberetning af regnskabsdokumenter til Erhvervsstyrelsen 

§ 4 
Regnskabsdokumenter må kun indberettes til Erhvervsstyrelsen på de måder, som er fastsat i 
bekendtgørelsen. 

Bemærk, at alle regnskabsdokumenter skal indberettes digitalt på de måder, som er fastsat i 
bekendtgørelsen – efter bekendtgørelsen må ingen regnskabsdokumenter som udgangspunkt 
indberettes på papir, og ingen regnskabsdokumenter må indberettes via e-mail. 

For en nærmere gennemgang af reglerne om digital indberetning kan der henvises til føl-
gende: 

Indberetning af årsrapporter: Se bekendtgørelsens kapitel 3 og kommentarerne hertil. 

Indberetning af årsrapport for en udenlandsk virksomhed med filial i Danmark: Se bekendtgø-
relsens § 24 og kommentarerne hertil. 

Indberetning af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport: Se bekendtgørelsens kapi-
tel 4 og kommentarerne hertil. 

Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber: Se bekendtgørelsens kapitel 5 og 
kommentarerne hertil. 

Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder: Se bekendtgørelsens kapitel 6 
og kommentarerne hertil. 

Indberetning af fritagelsesansøgninger for digital indberetning af årsrapporter: Se bekendtgø-
relsens §§ 22 og 23 og kommentarerne hertil. 
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Hvis et regnskabsdokument indberettes på en anden måde end den, som er fastsat i bekendt-
gørelsen, anses dokumentet ikke for behørigt modtaget i styrelsen. Virksomheden vil da blive 
pålagt at indberette regnskabsdokumentet på den måde, som er fastsat i bekendtgørelsen. 

Hvis fristen for modtagelse af en årsrapport eller en undtagelseserklæring derved overskri-
des, kan dette føre til, at medlemmerne af virksomhedens øverste ledelse pålægges en afgift, 
eller virksomheden kan i sidste ende blive tvangsopløst. Se nærmere herom i Erhvervsstyrel-
sens vejledning om forsinket indberetning af årsrapport. 

2.4. Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen 

§ 5, stk. 1 
Erhvervsstyrelsen udsender en række breve m.v., som genereres digitalt i styrelsens it-sy-
stem, uden at en sagsbehandler har været involveret i udarbejdelsen af brevet. Sådanne 
breve underskrives derfor ikke og udsendes alene med styrelsen som afsender. 

Styrelsen anvender fx et it-system til at rykke for årsrapporter, som ikke er modtaget rettidigt 
i styrelsen. It-systemet genererer bl.a. automatisk et brev med påkrav til virksomhedens le-
delse om at indberette årsrapporten, hvis styrelsen ikke har modtaget årsrapporten, når ind-
beretningsfristen er udløbet. Desuden genererer it-systemet automatisk afgiftsbreve til virk-
somhedens ledelse i henhold til reglerne i årsregnskabsloven, hvis årsrapporten modtages ef-
ter udløbet af 8-dages fristen i påkravsbrevet. Sådanne breve udsendes uden underskrift, dvs. 
alene med styrelsen som afsender. 

Som anført i bestemmelsen udsendes følgende digitalt genererede breve således alene med 
Erhvervsstyrelsen som afsender: 

 Breve med påkrav om indberetning af årsrapport. 
 Breve i forbindelse med pålæggelse af afgift som følge af for sen indberetning af årsrap-

port m.v. 
 Kvitteringer for modtagne årsrapporter m.v. 
 Breve i forbindelse med opløsning ved skifteretten af en virksomhed, som ikke har indbe-

rettet årsrapport m.v. 
 Breve i forbindelse med tilbagesendelse og korrektion af dokumenter, som fejlagtigt er 

indberettet, eller som ikke er behørigt indberettet til Erhvervsstyrelsen. 
 Breve vedrørende oplysning om frister for indberetning af årsrapport m.v. 
 Afgørelser om afvisning af en årsrapport m.v., der er forsøgt indberettet, jf. årsregn-

skabslovens § 159 a, stk. 1, 2. pkt. 
 Breve i forbindelse med vejledningsindsats. 

§ 5, stk. 2 
§ 5, stk. 2, vedrører breve, hvor der er en sagsbehandler involveret, men hvor de pågæl-
dende breve vedrører mindre væsentlige sagsbehandlingsskridt. Her kan sagsbehandleren nø-
jes med at angive Erhvervsstyrelsen som afsender, ligesom det er tilfældet med digitalt gene-
rerede breve, hvor der ikke er en sagsbehandler involveret, som omtalt ovenfor. 

Som eksempler, hvor sagsbehandleren kan nøjes med at angive Erhvervsstyrelsen som afsen-
der, kan nævnes kvitteringer og rykkere, som sagsbehandleren udsender i sager, der ikke be-
handles maskinelt, men som behandles af den pågældende sagsbehandler.  

§ 6, stk. 1 
§ 6, stk. 1, angiver, hvilke kanaler Erhvervsstyrelsen kan anvende, når styrelsen sender breve 
på regnskabsområdet til virksomheder og personer (typisk ledelsesmedlemmer). 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
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Breve vil normalt blive sendt enten til modtagerens digitale postkasse i Digital Post eller til 
den pågældendes e-mailadresse. 

Siden den 1. november 2013 har virksomheder med CVR-nummer haft pligt til at være tilslut-
tet det fællesoffentlige digitale postsystem Digital Post. Virksomheder er tilsluttet via virk-
somhedens CVR-nummer. 

For personer med CPR-nummer indtrådte pligten til at være tilsluttet Digital Post den 1. no-
vember 2014. Personer er tilsluttet via personens CPR-nummer. 

Styrelsen anvender i vid udstrækning Digital Post til at sende breve på regnskabsområdet til 
virksomheder med CVR-nummer og personer med CPR-nummer. Digital Post anvendes fx til 
at sende påkravsbreve til virksomheder, som har overskredet fristen for indberetning af års-
rapport m.v., og til at sende adfærdsregulerende afgifter til medlemmerne af en virksomheds 
øverste ledelse, hvis de ikke har overholdt deres pligt til at sørge for rettidig indberetning af 
virksomhedens årsrapport eller eventuelt undtagelseserklæring. 

Styrelsen anvender i vid udstrækning e-mail på regnskabsområdet i de tilfælde, hvor modta-
geren har oplyst en e-mailadresse i den pågældende sag. De breve, som styrelsen sender via 
e-mail, vedrører i givet fald den pågældende sag. E-mail anvendes fx til at sende kvittering til 
indberetteren af en årsrapport, når indberetningen er registreret som modtaget i styrelsen 
(udsendelse af kvitteringer for modtagelsen af indberettede årsrapporter er nærmere omtalt i 
kommentarerne til § 10, stk. 1). 

Styrelsen anvender kun papirbreve i ganske særlige situationer på regnskabsområdet. Det er 
fx tilfældet, hvis modtageren (virksomheden eller personen) ikke er omfattet af pligten til at 
være tilsluttet Digital Post, og den pågældende ikke har oplyst en e-mailadresse i forbindelse 
med den konkrete sag, som styrelsen kan sende post til i sagen. 

Udenlandske virksomheder, som ikke har et CVR-nummer, og personer i udlandet, som ikke 
har et CPR-nummer, er ikke tilsluttet Digital Post. Styrelsen må derfor sende post til disse via 
e-mail eller papirbrev som forklaret ovenfor. Det samme gælder i de tilfælde, hvor en virksom-
hed med CVR-nummer eller en person med CPR-nummer er blevet fritaget for at være tilslut-
tet Digital Post i henhold til lovgivningen om Digital Post. 

§ 6, stk. 2 
§ 6, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når Erhvervsstyrelsen sender breve og lignende til 
revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, 
filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial her i landet, og 
filialbestyrerne for disse. Der henvises til kommentarerne ovenfor til § 6, stk. 1. 

2.5. Sprogkrav 
Bekendtgørelsens §§ 7-8 regulerer hvilket sprog, der skal anvendes i årsrapporter m.v. 

§ 7, stk. 1 
Udgangspunktet er, at alle årsrapporter m.v., der indberettes til styrelsen, skal være på dansk 
eller engelsk. Der findes dog en række specifikke undtagelser herfra, jf. bekendtgørelsens § 7, 
stk. 2-4, som er gennemgået nærmere nedenfor. 

Det er således muligt at indberette regnskabsdokumenter på dansk eller engelsk. 

I Regnskab Basis er det muligt at indberette en årsrapport på enten dansk eller engelsk. Det 
valgte sprog kan ændres ved tryk på en knap i løsningens øverste højre hjørne. 
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Ved indberetning af regnskabsdokumenter i Regnskab Special og via system til system-løsnin-
gen er det ligeledes teknisk muligt at indberette en årsrapport på dansk eller engelsk. Se nær-
mere i kommentarerne til § 17, stk. 5. 

Derudover er der intet til hinder for, at virksomheden udarbejder en tosproget årsrapport, så 
længe det ene sprog er dansk eller engelsk. Al information er i dette tilfælde enten gengivet 
på dansk og et andet sprog eller alternativt på engelsk og et andet sprog. Det vil dog her være 
den danske/engelske version, der er den gældende årsrapport. 

I praksis udformes tosprogede årsrapporter ofte på den måde, at den tekstmæssige del præ-
senteres i to parallelle kolonner. 

Det er ligeledes muligt at indberette en tosproget årsrapport digitalt via Regnskab Special og 
system til system-løsningen. Det er ikke muligt via Regnskab Basis. Se kommentarerne under 
pkt. 3.1.2.  

2.5.1. Sprogkrav i forbindelse med separate redegørelser, som offentliggøres på virksomhe-
dens hjemmeside 

Såfremt virksomheden udarbejder separate redegørelser, såsom: 

 redegørelse for god fondsledelse, årsregnskabslovens § 77 a, 
 redegørelse for fondens uddelingspolitik, årsregnskabslovens § 77 b, 
 redegørelse for samfundsansvar, årsregnskabslovens § 99 a, 
 redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, årsregnskabslovens § 99 b, 
 beretning om betaling til myndigheder, årsregnskabslovens § 99 c, 
 redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, årsregnskabslovens § 99 d, 
 redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b-c, 
 redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik, årsregnskabslovens § 107 d 

hvor virksomheden vælger at give redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, så skal rede-
gørelsen være affattet på samme sprog, som årsrapporten. Dette skyldes, at selvom redegø-
relsen offentliggøres på hjemmesiden, så betragtes den fortsat som en del af årsrapporten. 

§ 7, stk. 2 og 3 
I de tilfælde, hvor en virksomhed eller en filial i overensstemmelse med loven indberetter en 
udenlandsk virksomheds regnskab, er dette regnskab undtaget fra kravet om affattelse på 
dansk eller engelsk. Tilsvarende gælder de øvrige dokumenter, der måtte være krav om at 
indberette sammen med en undtagelseserklæring. Disse regnskaber og dokumenter kan såle-
des indberettes på originalsproget. Selve undtagelseserklæringen er dog alene optrykt på 
dansk. 

Styrelsen kan imidlertid altid kræve, at regnskaber og dokumenter, der er indberettet på et 
andet sprog end dansk eller engelsk, indberettes i en bekræftet oversættelse til dansk eller 
engelsk. 

En bekræftet/autoriseret oversættelse betyder, at oversættelsen skal være bekræftet af en 
beskikket translatør eller tolk.  

§ 7, stk. 4 
Børsnoterede virksomheder skal indberette årsrapporter og andre regnskabsdokumenter på 
et eller flere sprog i overensstemmelse med § 8. 
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§ 8, stk. 1-3 
Bekendtgørelsens § 8, stk. 1-3, gennemfører transparensdirektivets artikel 20 om sprogkrav 
til års- og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. 

Kravene til, hvilket sprog årsrapporten m.v. skal affattes på, afhænger af, i hvilket eller hvilke 
lande virksomheden er optaget til handel på et reguleret marked (”noteret”): 

Noteringsland Sprogkrav 

Alene noteret i Danmark Dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at anvende 
andre sprog) 

Både noteret i Danmark og i et 
eller flere andre EU-/EØS-lande 

Dansk eller engelsk (hvis ikke engelsk, så både på dansk og 
det eller de sprog, der accepteres i det/de EU-/EØS-lande, 
hvor virksomheden tillige er noteret) 

Alene noteret i et eller flere an-
dre EU-/EØS-lande end Dan-
mark 

Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU-
/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret.  
Medfører dette, at årsrapporten hverken aflægges på en-
gelsk eller dansk, men på et tredje sprog, så skal årsrappor-
ten – udover på dette tredje sprog - tillige aflægges på en-
gelsk eller dansk 

Både noteret i et eller flere 
EU /EØS-lande end Danmark og 
et land uden for EU-/EØS 

Engelsk eller det eller de sprog, der accepteres i det/de EU-
/EØS-lande, hvor virksomheden er noteret.  
Medfører dette, at årsrapporten hverken aflægges på en-
gelsk eller dansk, men på et tredje sprog, så skal årsrappor-
ten – udover på dette tredje sprog - tillige aflægges på en-
gelsk eller dansk 

Alene noteret uden for EU/EØS Dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at anvende 
andre sprog) 

Både noteret i Danmark og et 
land uden for EU/EØS 

Dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at anvende 
andre sprog) 

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) opdaterer løbende et regi-
ster over de markeder, som EU-medlemslandene har godkendt som regulerede markeder. I 
Danmark drejer det sig om Nasdaq Copenhagen. 

En virksomhed, hvis værdipapirer alene er handlet på et ureguleret marked, skal udarbejde 
årsrapporten på dansk eller engelsk (med mulighed for i tillæg at anvende andre sprog). Det 
gælder, uanset om der er tale om et ureguleret marked i Danmark eller i resten af verden.  

Danske virksomheder, der alene er noteret uden for EU/EØS, er ikke at betragte som børsno-
terede virksomheder i lovens forstand. Bekendtgørelsen indeholder ingen særlige sprogkrav 
for disse virksomheder, der således efter dansk lovgivning har pligt til at aflægge årsrappor-
ten på dansk eller engelsk. Det må dog formodes, at der fra noteringslandets side stilles sær-
lige sprogkrav til disse årsrapporter. Sådanne særlige krav vil dog aldrig kunne bevirke, at års-
rapporten ikke skal udarbejdes på enten dansk eller engelsk, når virksomheder har pligt til at 
indberette årsrapport til styrelsen.  

 ESMAS liste over de markeder der er godkendt som regulerede markeder 

§ 8, stk. 4 
Transparensdirektivet indeholder visse undtagelser for en særlig type virksomheder. Undta-
gelserne vedrører virksomheder:  

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg
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 Der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked i 
et EU/EØS-land, og  

 hvis pålydende værdi pr. enhed 
o er på mindst 100.000 euro, eller  
o på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, hvis gældsinstrumentet er ud-

stedt i en anden valuta end euro  

Disse virksomheder kan - uanset bestemmelserne i stk. 1-3 - indberette årsrapporten på en-
gelsk eller dansk. Indberetning på dansk forudsætter dog, at dansk accepteres af myndighe-
derne i noteringslandet. 

Sådanne virksomheder vil, selvom de kun er noteret i Danmark, kunne vælge alene at udar-
bejde årsrapport på engelsk. Er virksomheden noteret både i Danmark og i et andet EU/EØS-
land eller alene i et andet EU/EØS-land, vil bestemmelsen formentlig i praksis oftest medføre, 
at årsrapporten vil skulle aflægges på engelsk.  

Sådanne virksomheder er desuden undtaget fra kravet om aflæggelse af delårsrapport, jf. lo-
vens § 134 a og delårsrapportbekendtgørelsens § 1, stk. 4.  

Baggrunden for de særlige undtagelser for disse virksomheder er, at det forudsættes, at 
gældsinstrumentets forholdsvis høje stykstørrelse gør, at instrumenterne primært henvender 
sig til professionelle investorer, som ikke har samme behov for beskyttelse som mindre, pri-
vate investorer. 

2.6. Erhvervsstyrelsens modtagelse og offentliggørelse af regnskabsdokumenter m.v. 

§ 9 
Erhvervsstyrelsen offentliggør straks modtagelsen af regnskabsdokumenter (årsrapporter 
m.v.), som indberettes til styrelsen i henhold til loven og bekendtgørelsen, i Det Centrale Virk-
somhedsregister (CVR) via Virk. 

På Virk kan virksomheden og regnskabsbrugerne ved en søgning på CVR-nummer eller navn 
få oplysninger om tilgængelige årsrapporter m.v. for den pågældende virksomhed, herunder 
offentliggørelsesdatoen for den pågældende årsrapport. 

Regnskabsdokumenter kan hentes eller bestilles via Virk. Her kan du også få oplysninger om 
priser og levering. Regnskaber er som udgangspunkt gratis, men der kan opkræves et bestil-
lingsgebyr. Regnskabsdokumenter kan desuden gennemses gratis i styrelsens reception. 

Når en årsrapport, halvårsrapport for et statsligt aktieselskab eller en delårsrapport for en 
børsnoteret virksomhed er indberettet via de digitale indberetningsløsninger, offentliggør sty-
relsen de indberettede filer via hjemmesiden data.virk.dk. Se nærmere om de digitale indbe-
retningsløsninger i kommentarerne til § 13 ff. 

§ 10, stk. 1 
Når en årsrapport, undtagelseserklæring, halvårsrapport for et statsligt aktieselskab eller de-
lårsrapport for en børsnoteret virksomhed er modtaget hos Erhvervsstyrelsen, sender styrel-
sen automatisk en digitalt genereret kvittering for modtagelsen til indberetteren. 

Kvitteringen sendes pr. e-mail til den, der har indberettet det pågældende regnskabsdoku-
ment, eller til den e-mailadresse, som indberetteren har anført i forbindelse med indberetnin-
gen. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/559
https://datacvr.virk.dk/data/
https://datacvr.virk.dk/data/
https://data.virk.dk/
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I tilknytning til styrelsens kvittering vedhæftes årsrapporten samt evt. bilag ligeledes i de for-
mater, som årsrapporten blev uploadet i. 

Der sendes ligeledes en meddelelse til virksomheden via Digital Post, når det pågældende 
regnskabsdokument er blevet offentliggjort. 

Hvis styrelsen ikke har modtaget virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring, kan 
styrelsen i sidste ende anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden. Hvis der er 
tale om en udenlandsk virksomhed, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, kan 
styrelsen slette filialen af registret. Derfor er det vigtigt, at virksomheden og indberetteren 
sikrer sig, at indberetteren har modtaget en kvittering, da kvitteringen tjener som dokumen-
tation for indberetningen. Hvis kvittering ikke er modtaget inden for et par dage efter indbe-
retningen, er indberetningen ikke modtaget i styrelsen, og indberetteren bør derfor straks 
kontakte styrelsen. 

Kvitteringen er alene en bekræftelse på, at styrelsen har modtaget dokumentet. Der er såle-
des ikke tale om nogen form for godkendelse af indholdet heraf, og styrelsen kan efterføl-
gende rette henvendelse til virksomheden vedrørende indholdet i årsrapporten m.v. Det 
samme gælder for så vidt angår offentliggørelsesmeddelelsen som omtalt ovenfor.  

2.7. Omgørelse af regnskabsdokumenter 

§ 11, stk. 1 
Når en årsrapport, en undtagelseserklæring, en halvårsrapport for et statsligt aktieselskab 
eller en delårsrapport for en børsnoteret virksomhed m.v. er offentliggjort, kan disse som ud-
gangspunkt ikke omgøres ved en ny årsrapport m.v. 

§ 11, stk. 2 
Der forekommer dog tilfælde, hvor det efter offentliggørelsen konstateres, at årsrapporten 
(eller et af de øvrige dokumenter) indeholder så væsentlige fejl, at offentliggørelse af en ny, 
ændret årsrapport m.v. skønnes at være i regnskabsbrugernes interesse. Ved væsentlige fejl 
forstås også væsentlige mangler. 

Det vil ofte være virksomheden selv, som opdager sådanne væsentlige fejl. I disse tilfælde kan 
en årsrapport omgøres. Der vil alene være mulighed for omgørelse ved rettelse af egentlige 
fejl, og dermed ikke ved ændringer i regnskabsmæssige skøn. 

En forudsætning for omgørelsen er dog, at forholdet har væsentlig indvirkning på årets resul-
tat og/eller egenkapitalen eller på anden måde vil kunne påvirke regnskabsbrugernes beslut-
ningstagen (væsentlig fejl). 

Baggrunden for, at der alene kan ske omgørelse af en årsrapport, der indeholder væsentlige 
fejl, er hensynet til regnskabsbrugerne. 

Følgende forhold vil eksempelvis – ud fra en konkret vurdering – kunne udgøre et tilstrække-
ligt grundlag for, at en årsrapport kan omgøres: 

 at grundlaget for måling af aktiver og forpligtelser indeholdt væsentlige fejl, 
 manglende oplysning om væsentlige pantsætninger/sikkerhedsstillelser i væsentlige akti-

ver (eventualforpligtelser), 
 manglende hensyntagen til væsentlige nedsættelser eller forhøjelser af virksomhedskapi-

talen, 
 væsentlige fejl i ledelsespåtegningen, 
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 væsentlige fejl i revisionspåtegningen (revisor har tilbagekaldt sin revisionspåtegning), 
 forkert regnskabsperiode, 
 flere mindre ændringer som samlet set vurderes at have væsentlig betydning, 
 væsentlige forskelle mellem regnskabsinformationen i hhv. PDF-format og XBRL-format 

af årsrapporten. Det kan fx være væsentlige mangler i opmærkningen af regnskabsinfor-
mationen, 

 væsentlige fejl i datering af erklæringer, herunder revisorerklæringer. 

XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, der bruges ved dannel-
sen af digitale rapporter om finansielle forhold, fx årsrapporter. 

Det er virksomhedens ledelse, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er tale om væ-
sentlige fejl, som kan berettige en omgørelse.  

Den nye årsrapport m.v. indberettes i Regnskab Basis eller Regnskab Special sammen med en 
redegørelse for, hvorfor den tidligere indberettede årsrapport omgøres. Redegørelsen offent-
liggøres sammen med årsrapporten på data.virk.dk.  

Omgørelse kan ikke ske via system til systemløsningen. 

§ 11, stk. 3 
Et forhold, der ikke berettiger til omgørelse, er, at virksomheden har glemt at medtage oplys-
ning om, at det kommende årsregnskab ikke vil være revideret, jf. lovens § 10 a.  

I styrelsens digitale modtagekontrol er der indsat en hård kontrol, som sikrer, at den omgjorte 
årsrapport ikke indeholder nye oplysninger om, at det kommende årsregnskab ikke vil være 
revideret. 

Et andet eksempel på et forhold, der ikke berettiger til omgørelse, er, hvis en virksomhed ved 
en fejl har medtaget oplysning om nettoomsætningen, som virksomheden efterfølgende øn-
sker udeladt. Der er her tale om årsrapporter, som i første udgave var mere informative, men 
hvor ledelsen i virksomheden efterfølgende ønsker at give færre oplysninger. Her er en omgø-
relse i virksomhedens, men ikke i regnskabsbrugerens interesse, hvorfor omgørelse ikke er 
tilladt. En sådan afgørelse vedrørende oplysninger om nettoomsætningen er tiltrådt af Er-
hvervsankenævnet i 2004. 

 Læs 'Erhvervsankenævnets kendelse af 31. august 2004' 

I styrelsens digitale modtagekontrol er der indsat en hård kontrol, som sikrer, at nettoomsæt-
ningen ikke udelades ved en omgørelse. 

Styrelsen har desuden afslået at omgøre årsrapporter, hvor der var medtaget skattemæssige 
specifikationer i selve årsrapporten. En sådan afgørelse er tiltrådt af Erhvervsankenævnet i 
2010. 

 Læs 'Erhvervsankenævnets kendelse af 6. december 2010' 

2.7.1. Hvordan foretages en omgørelse? 
Omgørelse af årsrapporten foregår på følgende måde: 

Regnskab Basis: 
Når indberetter indtaster virksomhedens CVR-nummer i Regnskab Basis, oplyser systemet, at 
der allerede er indberettet en årsrapport for den pågældende virksomhed. Indberetter får 

https://data.virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/31-8-2004_0.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/6-december-2010-2_0.pdf
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herefter mulighed for at hente årsrapporten frem igen og kan foretage de ønskede ændrin-
ger. I forbindelse med selve indberetningen af årsrapporten skal indberetter afslutningsvist 
redegøre for, hvorfor årsrapporten er ændret. Redegørelsen offentliggøres sammen med den 
omgjorte årsrapport på data.virk.dk. 

Regnskab Special: 
Det er muligt for indberetteren at genindberette en virksomheds årsrapport via Regnskab 
Special. Indberetter skal i denne forbindelse udfylde en redegørelse for omgørelse af årsrap-
porten. Redegørelsen offentliggøres sammen med den omgjorte årsrapport på data.virk.dk. 

System til system-løsning: 
Det er ikke muligt at genindberette og dermed anmode om omgørelse af en virksomheds års-
rapport via system til system-løsningen. I sådanne tilfælde skal man derfor i stedet uploade 
årsrapporten via Regnskab Special. 

§ 11, stk. 4 
Hvis en virksomhed konstaterer en fejl i årsrapporten og ønsker den omgjort, kan den om-
gjorte årsrapport ikke offentliggøres i styrelsen, hvis den er modtaget efter udløbet af det føl-
gende regnskabsår. I sådanne tilfælde må ændringerne indgå i den efterfølgende årsrapport. 

I styrelsens digitale modtagekontrol er der indsat en hård kontrol, som sikrer, at der ikke ind-
berettes en omgjort årsrapport efter udløbet af det regnskabsår, der følger efter det regn-
skabsår, som årsrapporten, der ønskes omgjort, vedrører. 

Hvis årsrapporten er ændret efter påbud fra styrelsen eller Finanstilsynets bestyrelse, vil den 
dog blive offentliggjort i styrelsen, selvom den er modtaget efter udløbet af det følgende 
regnskabsår. Påbud om en ny, ændret årsrapport fra styrelsen eller Finanstilsynets bestyrelse 
er aktuelt, når myndighederne ved deres kontrol af årsrapporter m.v. konstaterer, at en års-
rapport indeholder væsentlige fejl og mangler. 

Den omgjorte årsrapport skal godkendes på en ny generalforsamling. Dette vil dog ikke være 
tilfældet, hvis der er tale om en årsrapport, der er indberettet digitalt, og der alene er tale om 
ændringer i forbindelse med XBRL-filen, eller hvis den tidligere indberettede årsrapport ikke 
er den udgave af årsrapporten, som er godkendt på generalforsamlingen. 

§ 11, stk. 5-7 
Når en tidligere offentliggjort årsrapport omgøres ved en ny (ændret) årsrapport, vil der ikke 
være tale om, at den nye årsrapport teknisk set erstatter den tidligere offentliggjorte årsrap-
port. Den tidligere offentliggjorte årsrapport vil derimod fortsat være offentlig tilgængelig 
sammen med den nye årsrapport. Dette skyldes, at den først offentliggjorte årsrapport alle-
rede vil være distribueret. 

Bestemmelserne om omgørelser gælder tilsvarende for undtagelseserklæringer (se kommen-
tarerne til § 29) og delårsrapporter, der indberettes til styrelsen (se kommentarerne til § 30, 
og § 31). 

2.8. Offentlighedens adgang til regnskabsdokumenter m.v. 

§ 12, stk. 1 
Regnskabsdokumenter, som Erhvervsstyrelsen har offentliggjort, er offentligt tilgængelige. 
Med regnskabsdokumenter menes som tidligere nævnt årsrapporter, undtagelseserklæringer 
m.v., der træder i stedet for årsrapporter, halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og de-
lårsrapporter for børsnoterede virksomheder. 

https://data.virk.dk/
https://data.virk.dk/
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Dokumenter, der blot er modtaget i styrelsen, men ikke offentliggjort i henhold til loven og be-
kendtgørelsen, er offentligt tilgængelige inden for rammerne af offentlighedsloven. 

Når styrelsen modtager et dokument, der er benævnt ”årsrapport”, ”undtagelseserklæring”, 
”halvårsrapport”, ”delårsrapport” eller lignende, offentliggøres dokumentet sædvanligvis i sin 
helhed ved en automatisk proces i styrelsens it-system. 

Det er således virksomhedens og indberetterens ansvar, at årsrapporter m.v. ikke ved en fejl 
indeholder anden information, herunder fortrolig information. 

I flere tilfælde er det forekommet, at revisionsprotokoller, selvangivelser med bilag, kreditor- 
og debitorlister og interne regnskaber m.v. har været indeholdt i dokumenter benævnt ”års-
rapport”, som er indberettet til styrelsen. Det har fået den konsekvens, at disse informationer 
er blevet offentligt tilgængelige. 

Hvis en årsrapport er indberettet via de digitale indberetningsløsninger, og virksomheden i 
den forbindelse har valgt at udfylde information om CPR-numre i XBRL-filen, hvilket er frivil-
ligt, vil disse oplysninger automatisk blive fjernet fra XBRL-filen inden offentliggørelsen. 

Virksomheden må derimod ikke oplyse om CPR-numre i PDF-filen, da CPR-numrene i så fald 
automatisk vil blive offentliggjort. Dette vil være i strid med anden lovgivning, da CPR-numre 
er fortrolige personoplysninger. 

§ 12, stk. 2 
Hvis årsrapporten for en erhvervsdrivende fond indeholder en legatarfortegnelse, er legatar-
fortegnelsen offentligt tilgængelig, da årsrapporten i sin helhed er offentligt tilgængelig.  

Erhvervsdrivende fonde skal i henhold til erhvervsfondslovens § 80 indberette en fortegnelse 
over modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret til Erhvervsstyrelsen. 

Legatarfortegnelsen skal være indberettet senest samtidig med indberetningen af fondens 
årsrapport. Dette kan ske ved at lade legatarfortegnelsen indgå i årsrapporten eller ved at 
indberette legatarfortegnelsen som et særskilt dokument til styrelsen. 

Er legatarfortegnelsen indberettet til Erhvervsstyrelsen som et særskilt dokument, er legatar-
fortegnelsen undtaget fra aktindsigt, jf. erhvervsfondslovens § 80, stk. 2. 

For de erhvervsdrivende fonde, som ønsker at indberette legatarfortegnelsen som et særskilt 
dokument, stiller Erhvervsstyrelsen en indberetningsløsning til rådighed på indberet.virk.dk, 
således at fortegnelsen kan indberettes samtidig med årsrapporten.  

En erhvervsdrivende fond kan dermed i forbindelse med indberetning i Regnskab Basis eller 
Regnskab Special vælge at vedhæfte en legatarfortegnelse, såfremt den ikke er indeholdt i 
årsrapporten. Det er ikke muligt at vedhæfte en legatarfortegnelse i system til system-løsnin-
gen. 

Derudover kan erhvervsdrivende fonde indberette legatarfortegnelsen via Henvendelse til 
fondsmyndighed under Ændre virksomhed på indberet.virk.dk. 

§ 12, stk. 3 
Det er gratis at hente regnskabsdokumenter på data.virk.dk. Det er muligt at hente regn-
skabsdokumenterne i hhv. PDF, XBRL og evt. Inline XBRL.  

https://data.virk.dk/
https://virk.dk/
https://virk.dk/
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Via CVR på virk er det ligeledes muligt at foretage enkeltopslag og se grunddata om alle virk-
somheder, der er registreret i CVR. 

Herudover er det muligt at købe andre oplysninger og dokumenter.  

 Pris for køb af andre oplysninger og dokumenter 

 

3. Indberetning af årsrapport 

3.1. De digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis, Regnskab Special og system til sy-
stemløsningen 

§ 13, stk. 1 og 2 
Når en virksomhed skal indberette årsrapport digitalt, skal virksomheden anvende styrelsens 
digitale indberetningsløsninger Regnskab Basis eller Regnskab Special, jf. dog stk. 3. 

Virk.dk har sider for indberetningen af Regnskab Basis og Regnskab Special. 

§ 13, stk. 3 og 4 
I stedet for at anvende Regnskab Basis eller Regnskab Special kan virksomheden vælge at an-
vende styrelsens system til system-løsning, som findes via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

System til system-løsningen fungerer på den måde, at Regnskab Special kan tilgås direkte 
uden om virk.dk, via et såkaldt webservicekald direkte til styrelsens applikation. Dette kan 
være hensigtsmæssigt, hvis der ønskes en direkte integration fra et revisions- eller økonomi-
system mod styrelsens modtageløsning. 

 Vejledning til opsætning af system til system-løsningen 

De bestemmelser, der er fastsat for Regnskab Special, gælder således tilsvarende for system 
til system-løsningen, bortset fra følgende tilfælde: 

 Hvor en årsrapport er omgjort, jf. § 11. 
 Hvor en modervirksomhed, der er en erhvervsdrivende fond, anvender muligheden i års-

regnskabslovens § 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en 
dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, jf. § 18, stk. 1. 

 Hvor en modervirksomhed, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at 
indberette en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregn-
skab, jf. § 18, stk. 2. 

 Hvor en modervirksomhed, som udarbejder årsregnskab efter de internationale regn-
skabsstandarder IFRS, anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at und-
lade at udarbejde koncernregnskab, jf. § 18, stk. 3. 

 Hvor en dattervirksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 7 er en mellemstor 
virksomhed, anvender undtagelsen i lovens § 78 a, hvorefter dattervirksomheder kan 
vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B, bortset fra be-
stemmelserne i §§ 22 a og 22 b, jf. § 18, stk. 4. 

 Hvor en virksomhed, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter de in-
ternationale regnskabsstandarder IFRS, har behov for at udvide taksonomien, jf. § 23, 
stk. 2. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/gebyrer-og-takster
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Regnskab_20
https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Regnskab_speciel
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-xbrl-webservice-klient-eksempel-java
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 Hvor generalforsamlingen har besluttet at ændre resultatdisponeringen, og beslutningen 
dokumenteres ved et generalforsamlingsreferat, jf. § 13, stk. 4, nr. 7. Se også afsnit 
3.9.3. 

Uanset § 13, stk. 4, nr. 8, kan dato for godkendelse af årsrapporten samt navnet på dirigen-
ten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan indberettes til Erhvervs-
styrelsen i system til system-løsningen separat, dvs. ikke som en del af årsrapporten, jf. også 
§ 27, stk. 2. 

Læs mere om hvert punkt i forbindelse med den nævnte paragraf. 

§ 14, stk. 1 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B kan vælge en af følgende digitale indberetnings-
løsninger: 

Regnskab Basis: 

 Det digitale basisværktøj til regnskaber. Se dog kommentarerne til § 14, stk. 2, om hvor-
når virksomheden ikke kan vælge Regnskab Basis. 

Regnskab Special: 

 Det digitale specialværktøj. Se kommentarerne til § 17, stk. 2. 

System til system-løsning: 

 Styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til § 13, stk. 3. 

§ 14, stk. 2 
Hvis en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B tilvælger en eller flere af reglerne i regn-
skabsklasse C, skal virksomheden anvende Regnskab Special. Regnskab Basis kan dog anven-
des, hvis indberetningsløsningen indeholder de pågældende elementer.  

Fx er det muligt for en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B, som frivilligt udarbejder en 
egenkapitalopgørelse, at indberette denne via Regnskab Basis (ved ”udvidet” visning). Det 
kan man derimod ikke, hvis man i Regnskab Basis tilvælger visningen ”standard”, hvor man 
her kun præsenteres for lovens minimumskrav for regnskabsklasse B. 

§ 14, stk. 3 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, som vælger at udarbejde årsrapport efter IFRS, 
skal anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrapporten. 

§ 14, stk. 4 
Virksomheder, som udarbejder en årsrapport, som præsenteres på flere sprog, hvoraf det 
ene skal være dansk eller engelsk, skal anvende Regnskab Special ved indberetning af årsrap-
porten. 

§ 14, stk. 5 
Ifølge årsregnskabslovens § 17, stk. 1, 2. pkt., har en virksomhed mulighed for at opdele op-
lysninger om anvendt regnskabspraksis og medtage dem i de relevante noter. Vælger en virk-
somhed at anvende denne mulighed, skal årsrapporten indberettes i Regnskab Special. 
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§ 15 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C kan vælge en af følgende digitale indberetnings-
løsninger: 

Regnskab Special: 

 Det digitale specialværktøj. Se kommentarerne til § 17, stk. 2. 

System til system-løsning: 

 Styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til § 13, stk. 3. 

§ 16 
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, som indberetter årsrapport digitalt, kan vælge 
en af følgende digitale indberetningsløsninger: 

Regnskab Special: 

 Det digitale specialværktøj. Se kommentarerne til § 17, stk. 2. 

System til system-løsning: 

 Styrelsens system til system-løsning. Se kommentarerne til § 13, stk. 3. 

Dette gælder uanset, om årsrapporten udarbejdes efter lovens regler eller efter de internatio-
nale regnskabsstandarder IFRS. Indberettes årsrapporten sammen med en udvidelse (exten-
sion) af taksonomien, kan den kun indberettes via Regnskab Special. 

§ 17, stk. 1 
Regnskab Basis er et let tilgængeligt værktøj til at danne og indberette årsrapporter digitalt 
for små virksomheder.  

Indberetning af årsrapport i Regnskab Basis foregår i tre trin.  

Trin 1: 
Man logger på virk.dk med sin digitale signatur eller NemID og danner årsrapporten ved at 
indtaste sine regnskabsdata eller kopierer dem fra en eksisterende elektronisk udgave, alt ef-
ter hvad der er nemmest. 

Det er også muligt at uploade en regnskabsfil baseret på styrelsens standardkontoplan, så 
regnskabsposterne ikke skal indtastes. 

Regnskab Basis henter automatisk de oplysninger, som styrelsen allerede ligger inde med – 
det vil sige virksomhedens regnskabsperiode, adresse, navne på ledelsesmedlemmer og revi-
sor. Ønsker virksomheden at rette i oplysningerne, er det muligt. Ændringerne vil dog kun 
fremgå i den pågældende årsrapport. Virksomheden skal desuden sørge for, at ændringerne 
registreres i styrelsens it-system, fx via virk.dk/ændre virksomhed. 

De indtastede eller uploadede data omdannes automatisk til følgende filer: 

 en fil i det særlige digitale format Inline XBRL, hvor årsrapporten præsenteres i Inline 
XBRL,  

https://virk.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/standardkontoplan
https://virk.dk/
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 en XBRL-fil, hvor årsrapporten præsenteres i det særlige digitale format XBRL, som er 
computerlæsbart og 

 en PDF-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift. 

Inline XBRL-filen indeholder både den sædvanlige, læsbare præsentation af årsrapporten og 
XBRL-data. 

XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, der bruges ved dannel-
sen af digitale rapporter om finansielle forhold, fx årsrapporter. 

Trin 2: 
Når årsrapporten er dannet, skal den godkendes på den ordinære generalforsamling. 

Trin 3: 
Når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen, logger man på virk.dk igen og indbe-
retter den godkendte årsrapport.  

Indberetteren modtager en kvittering for indberetningen. I kvitteringen vedhæftes de filer, 
som er indberettet til styrelsen. Kvitteringen sendes til indberetteren på den e-mailadresse, 
der er knyttet til den digitale signatur. Se kommentarerne til § 10. Det er dog muligt i Regn-
skab Basis at indtaste en anden e-mailadresse, som kvitteringen skal sendes til.  

En årsrapport, som indberettes digitalt, skal ikke være forsynet med fysiske underskrifter. 
Årsrapporten skal heller ikke indsendes på papir. Virksomheden skal opbevare et underskre-
vet eksemplar, jf. § 28, stk. 5. 

§ 17, stk. 2 og 3 
Regnskab Special er en digital indberetningsløsning, hvor virksomheden eller dennes rådgiver 
kan uploade årsrapporten i de påkrævede digitale formater. 

Når man har logget på virk.dk med sin digitale signatur eller NemID, har man to valgmulighe-
der. 

Man kan enten uploade og indberette årsrapporten i to filer: 

 en XBRL-fil, hvor årsrapporten præsenteres i det særlige digitale format XBRL, 
som er computerlæsbart og 

 en PDF-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift. 

eller 

man kan uploade og indberette årsrapporten i én fil (og evt. ZIP-fil): 

 en fil i det særlige digitale format InlineXBRL (xHTML med XBRL-opmærkninger 
ind-arbejdet), hvor årsrapporten præsenteres i InlineXBRL.  

Teknisk danner Regnskab Special en XBRL-fil på baggrund af den uploadede Inline 
XBRL-fil. XBRL-filen indberettes herefter sammen med Inline XBRL-filen til styrel-
sen. 

https://virk.dk/
https://virk.dk/
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Virksomheden eller dennes rådgiver skal selv sørge for at danne de filer, der skal uploades i 
Regnskab Special, uanset om virksomheden vælger at indberette to filer (hhv. XBRL-filen og 
PDF-filen) eller blot vælger at indberette én fil (Inline XBRL-filen samt evt. ZIP-fil). 

Der stilles ikke krav om, at en årsrapport, som indberettes digitalt, er forsynet med under-
skrifter.  

Virksomheden skal opbevare et underskrevet eksemplar af årsrapporten, jf. § 28, stk. 5, men 
skal ikke indberette underskriftseksemplaret til styrelsen, medmindre styrelsen anmoder om 
det. Se kommentarerne til bestemmelserne om dokumentations- og underskriftskrav m.v. i 
§§ 2, 3 og 28. 

3.1.1. Taksonomi 
Når virksomheden skal danne de filer, som uploades i Regnskab Special, skal virksomheden 
anvende XBRL-format specifikation 2.1 i en af styrelsen fastsat taksonomi. Hvis virksomhe-
den indberetter en Inline XBRL-fil, skal Inline XBRL-format specifikation 1.1 ligeledes overhol-
des. 

En taksonomi er en indholdsfortegnelse, som beskriver de elementer, der kan være med i en 
digital årsrapport. 

Styrelsen har offentliggjort følgende taksonomier: 

 en taksonomi, som dækker lovens regler for virksomheder, der udarbejder årsrapport ef-
ter årsregnskabsloven (ÅRL-taksonomien) 

 en taksonomi, som dækker reglerne for de virksomheder, som udarbejder årsrapport ef-
ter de internationale regnskabsstandarder, IFRS (den danske IFRS-taksonomi) 

ÅRL-taksonomien er blandt andet udviklet på baggrund af input fra interessenterne på regn-
skabsområdet. 

ÅRL-taksonomien er en såkaldt lukket taksonomi. En lukket taksonomi betyder, at det ikke er 
muligt for virksomhederne selv at udvide den. Virksomhederne kan dermed kun benytte sig af 
de elementer, som stilles til rådighed i taksonomien. Størstedelen af alle danske virksomheder 
aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven, og med en lukket taksonomi sikres sammenlig-
neligheden på tværs af virksomhederne i høj grad. 

Virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS, er typisk børsnoterede virksomheder, 
statslige aktieselskaber eller meget store virksomheder, som har mere komplicerede regn-
skabsforhold. 

Den danske IFRS-taksonomi tager udgangspunkt i 2014-versionen af den internationale IFRS-
taksonomi, som er udgivet af IFRS Foundation.  

Herudover offentliggjorde IFRS Foundation ligeledes en tillægs-taksonomi, som bygger på de 
mest anvendte elementer. Tillægs-taksonomien bygger på en undersøgelse, som er foretaget 
blandt ca. 200 virksomheder. IFRS Foundation har medtaget regnskabselementer i tillægs-
taksonomien, såfremt elementerne optrådte i mindst 10 % af de undersøgte virksomheder. 
Denne tillægs-taksonomi er ligeledes indarbejdet i den danske taksonomi for IFRS. 

Ydermere har styrelsen tilføjet elementer på baggrund af empiriske undersøgelser af danske 
årsrapporter. 
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Den danske IFRS-taksonomi er en såkaldt åben taksonomi. En åben taksonomi betyder, at det 
er muligt for virksomhederne selv at danne virksomhedsspecifikke udvidelser til taksono-
mien.  

 Hent taksonomien på Erhvervsstyrelsens hjemmeside 

Det er i øjeblikket muligt at anvende følgende taksonomier i forbindelse med indberetningen: 

Tilgængelige versioner af ÅRL-taksonomien: 

 ÅRL-taksonomi af 2020.10.01 
 ÅRL-taksonomi af 2019.10.01 
 ÅRL-taksonomi af 2017.10.01 
 ÅRL-taksonomi af 2016.10.01 

Tilgængelige versioner af IFRS-taksonomien: 

 IFRS-DK 20201220 
 IFRS-DK 20191220 
 IFRS-DK 20171220 
 IFRS-DK 20161220 

Tilgængelige versioner af ESEF-taksonomien: 

 ESEF 2019 
 ESEF 2017 

Styrelsen vurderer løbende muligheden for at lukke ned for de ældre taksonomier, så kvalite-
ten i regnskaberne sikres. 

Udarbejder virksomheden årsrapport efter IFRS (frivilligt eller ej), kan virksomheden vælge at 
benytte ESEF-taksonomien (sammen med den danske ÅRL-taksonomi), så længe årsrapporten 
indberettes i InlineXBRL, Ønsker virksomheden at indberette årsrapporten i XBRL/PDF-for-
mat, skal den danske IFRS-taksonomi benyttes. Se mere i afsnit 3.1.2. 

Følgende tabel illustrerer, hvilke taksonomier, der kan benyttes i løsningen: 

  Inline XBRL XBRL + PDF 
Aflagt efter IFRS ÅRL (særligt entrypoint) + ESEF Dansk IFRS-taksonomi 
Aflagt efter ÅRL ÅRL-taksonomi ÅRL-taksonomi 

 

3.1.2 Indberetning af Inline XBRL-fil med anvendelse af ÅRL- og ESEF-taksonomi 

§ 17, stk. 4 
Europa-Kommissionen har offentliggjort en delegeret forordning, der fastsætter regler for de 
filformater, som årsrapporter skal rapporteres i – European Single Electronic Format (ESEF). 
Reglerne kommer til at gælde alle virksomheder i EU, som er børsnoterede eller på anden 
måde er udstedere af finansielle instrumenter på regulerede markeder fra 1. januar 2020 og 
frem. De omfattede virksomheder benævnes nedenfor ”udstedere”.  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-taksonomier-aktuelle
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De nye regler finder første gang anvendelse for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 
2021. Hensigten med ESEF er at styrke gennemsigtigheden på kapitalmarkederne ved at gøre 
data mere tilgængeligt for analytikere, investorer og andre interessenter.  

Der indføres et krav om, at regnskabstal rapporteres i et struktureret dataformat, så årsrap-
porter bliver maskinlæsbare. Reglerne gælder for indberetning af årsrapporter til Finanstilsy-
net i forbindelse med offentliggørelsen forud for generalforsamlingsgodkendelsen. 

ESEF medfører, at årsrapporter skal udarbejdes i XHTML, som er et format, der kan åbnes af 
alle standardwebbrowsere. XHTML erstatter for mange virksomheder PDF-formatet. PDF-for-
matet vil således ikke kunne anvendes til indberetning efter overgang til ESEF-rapportering. 

Udstedere, som aflægger koncernregnskab efter IFRS, skal ifølge ESEF desuden benytte Inline 
XBRL til at opmærke koncernregnskabstallene i virksomhedens primære finansielle opgørel-
ser, dvs. resultatopgørelsen samt opgørelsen af anden totalindkomst, balancen, egenkapital-
opgørelsen og pengestrømsopgørelsen.  

Aflægger en børsnoteret virksomhed ikke koncernregnskab, skal regnskabstallene og visse 
ikke-finansielle oplysninger dog ifølge indsendelsesbekendtgørelsens § 20 fortsat opmærkes. 

For årsrapporterne for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2022 eller senere, bliver op-
mærkning af regnskabsnoter også obligatorisk. 

Selvom indberetning af årsrapporten til Erhvervsstyrelsen efter generalforsamlingens god-
kendelse således ikke er direkte omfattet af de nye krav, finder Erhvervsstyrelsen det natur-
ligt at tage en aktiv rolle.  

 Europa-Kommissionens delegerede forordning 
 Finanstilsynet er ansvarlig myndighed for ESEF 

Dermed vil de virksomheder, som ifølge forordningen har pligt til at opmærke de primære fi-
nansielle opgørelser i koncernregnskabet i Inline XBRL ved indberetning til Finanstilsynet, 
have mulighed for at indberette hele årsrapporten i samme format til Erhvervsstyrelsen.  

ESMA har udviklet en taksonomi til opmærkning af virksomhedens primære finansielle opgø-
relser (ESEF-taksonomien). ESEF-taksonomien afspejler i høj grad IFRS-taksonomien med en-
kelte tilføjelser, som er relevante for ESEF. 

Taksonomien er tilgængelig på ESMA’s hjemmeside. Taksonomien opdateres som udgangs-
punkt årligt. 

Da ESEF kræver en omstilling af virksomhedernes formatering af årsrapporter, har ESMA ud-
viklet materiale til at understøtte udstedernes implementering. ESMA har blandt andet udar-
bejdet en vejledning og stillet en række eksempler på årsrapporter i XHTML og Inline XBRL til 
rådighed på sin hjemmeside.  

Indberetter en virksomhed, som udarbejder årsrapport efter IFRS, en XBRL- og PDF-fil med 
årsrapporten, kan virksomheden anvende den danske IFRS-taksonomi, som den plejer ved 
indberetning til Erhvervsstyrelsen. 

Indberetter en virksomhed, som udarbejder årsrapport efter IFRS, en Inline XBRL-fil med års-
rapporten, skal virksomheden både anvende ESEF-taksonomien samt den danske ÅRL-takso-
nomi. Erhvervsstyrelsen kræver udover opmærkning af de primære finansielle opgørelser 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.143.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A143%3ATOC
https://www.finanstilsynet.dk/lovgivning/ny_eu_lovsamling/transparensdirektivet/esef_210619/qa_esef_220620
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yderligere opmærkning af en række oplysninger, såsom revisors erklæring, redegørelse for 
samfundsansvar mv. Se kommentarerne til § 20. 

Ved brug af den danske ÅRL-taksonomi skal virksomheden vælge følgende særlige indgang til 
taksonomien: 
entryDanishGAAPExcludingBalanceSheetIncomeStatementIncludingMa-nagementsRe-
view20191001 

Gennem denne særlige indgang til taksonomien sikres det, at ÅRL-taksonomien fungerer som 
en slags tillæg til ESEF-taksonomien, så der dermed ikke er tale om overlap mellem taksono-
mierne. 

Opmærkninger i henhold til de to taksonomier skal ske, jf. nedenfor: 

ESEF-taksonomi ÅRL-taksonomi (særligt entrypoint) 

Primære finansielle opgørelser, såsom ek-
sempelvis resultatopgørelsen samt opgørel-
sen af anden totalindkomst, og penge-
strømsopgørelsen. 

Generelle oplysninger om virksomheden, så-
som eksempelvis CVR-nr. og regnskabsperi-
ode. 
Tekstbaserede elementer, jf. § 20, såsom ek-
sempelvis revisors erklæring, redegørelse for 
samfundsansvar, redegørelse for virksom-
hedsledelse, redegørelse for måltal og politik-
ker vedrørende det underrepræsenterede køn 
i virksomhedens ledelse mv. 

Se mere i Erhvervsstyrelsens uddybende tekniske vejledning. 

 ESEF taksonomien på ESMAs hjemmeside 
 ESEF taksonomien kan læses i en viewer på ESMAs hjemmeside 

3.1.3 Indberetning af tosproget årsrapport 
Via Regnskab Special og system til system-løsningen er det muligt at indberette en tosproget 
årsrapport. Du kan læse om tosprogede årsrapporter i den tekniske dokumentation til ÅRL-
taksonomien eller til den danske IFRS-taksonomi på styrelsens hjemmeside.  

 Læs afsnit 14.2 i den tekniske dokumentation til ÅRL-taksonomien 
 Læs afsnit 13.2 i den danske IFRS-taksonomi 

3.1.4. Indberetning til andre myndigheder 
Via Regnskab Special kan virksomheden vælge at indberette regnskabsstatistik til Danmarks 
Statistik og årsrapport mv. til Finanstilsynet. Det er også muligt for udvalgte skoler at indbe-
rette årsrapport til Børne- og Undervisningsministeriet. 

Når man er logget på Regnskab Special, får man mulighed for at krydse af, at man ønsker at 
foretage en indberetning til Danmarks Statistik, Finanstilsynet eller Børne- og Undervisnings-
ministeriet. 

3.1.5. PDF- og XBRL-fil 

§ 17, stk. 5 og 6 
I PDF-filen kan årsrapporten inden for rammerne af loven præsenteres med andre, mere spe-
cifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med fx logo, billeder og grafer.  

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-indberetning-af-aarsrapport-i-regnskab-special-med-esef-taksonomien
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/note13_documentation_dcca_xbrltaxonomyframeworkarchitecture20151001v10_3.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/Note14_documentation_ifrs_dk_xbrltaxonomyframeworkarchitecture20141220.pdf
https://login.corefiling.com/auth/realms/platform/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&scope=openid%20email&client_id=bigfoot&state=d-JLeF0LrNzFkigKL6jBsteZ2Uo&redirect_uri=https%3A//bigfoot.corefiling.com/openid/redirect_uri&nonce=wHCO2Vil1Nr1p1MT_hPEw8Tw01iLnOxYycVX0Ey9_G8
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Oplysningerne i PDF-filen skal dog svare til de data, der indberettes i XBRL-filen. Dette gælder 
tilsvarende, hvis årsrapporten indberettes i Inline XBRL-format. 

Se de særlige regler, der gælder for virksomheder, som udarbejder årsrapport efter IFRS, jf. 
§ 20, stk. 1. 

Regnskabsinformation i en årsrapport i PDF-filen præsenteres altid i en sammenhæng fx i af-
snit med uddybende tekst, hvilket bidrager til en korrekt fortolkning af den enkelte informa-
tion.  

Derimod vil regnskabsinformation i XBRL-filen ikke blive præsenteret i en bestemt sammen-
hæng. Der er derfor behov for, at benævnelserne er mere sigende. 

Eksempel A - Præsentation af gæld til realkreditinstitutter 

PDF-fi-
len 

Regnskabsposten ’Gæld til realkreditinstitutter’ præsenteres i PDF-filen i en sam-
menhæng, som indikerer, om der er tale om en langfristet eller kortfristet del af 
gælden til realkreditinstitutter. 

XBRL-
filen 

I taksonomien benævnes den pågældende regnskabspost fx ’Longtermmortgage 
debt’ eller ’Langfristet gæld til realkreditinstitutter’. 
<fsa:Provisions basis:ancestor="treeGroup2" contextRef="instant_only" deci-
mals="0" unitRef="DKK">525000</fsa:Provisions> 
<fsa:Provisions basis:ancestor="treeGroup2" contextRef="instant_only_previous" 
decimals="0" unitRef="DKK">400000</fsa:Provisions> 
fsa:LongtermMortgageDebt basis:ancestor="treeGroup3" contextRef="in-
stant_only" decimals="0" unitRef="DKK">2750000</fsa:LongtermMortgageDebt> 
 
<fsa:LongtermMortgageDebt basis:ancestor="treeGroup3" contextRef="in-
stant_only_previous" decimals="0" unitRef="DKK">2850000</fsa:LongtermMort-
gageDebt> 
fsa:LongtermDebtToBanks basis:ancestor="treeGroup3" contextRef="in-
stant_only" decimals="0" unitRef="DKK">650000</fsa:LongtermDebtToBanks> 

  

Eksempel B - Anvendelse af benævnelsen ”Vindmøller” i stedet for ”Produktionsanlæg og 
maskiner” 

PDF– og 
XBRL-fi-
len 

Et energiselskab, der benytter vindmøller til produktion af energi, vil efter om-
stændighederne kunne finde det relevant at anvende den mere præcise benæv-
nelse ”Vindmøller” i stedet for den generelle ”Produktionsanlæg og maskiner”. 
Det vil efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, være tilladt at ændre benævnelsen, 
hvis virksomhedens særlige karakter gør det påkrævet. Virksomheden kan i så-
danne tilfælde vælge i PDF-filen at skrive ’Vindmøller’ i stedet for ’Produktionsan-
læg og maskiner’, mens regnskabsposten i XBRL-filen benævnes ’Produktionsan-
læg og maskiner’. 

 

Eksempel C - Anvendelse af eksempelvis benævnelsen ”Grundkapital” i stedet for ”Regi-
streret kapital m.v.”/”Virksomhedskapital” 

PDF – og 
XBRL-fi-
len 

Forskellige juridiske enheder anvender forskellige benævnelser i årsrapporten i 
forbindelse med beskrivelsen af den registrerede kapital. 
Eksempelvis vil en fond i sin årsrapport finde det relevant at anvende den mere 
præcise benævnelse ”Grundkapital” i stedet for den generelle ”Registreret kapital 
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m.v.”/”Virksomhedskapital”. Det vil efter årsregnskabslovens § 23, stk. 4, være 
tilladt at ændre benævnelsen, hvis fondens særlige karakter gør det påkrævet. 
Fonden kan i sådanne tilfælde vælge i PDF-filen at skrive ”Grundkapital” i stedet 
for ”Registreret kapital m.v.”, mens regnskabsposten i XBRL-filen benævnes ”Re-
gistreret kapital m.v.” 

§ 17, stk. 7 
Følgende filer med årsrapporten offentliggøres: 

  ÅRL IFRS 

Regnskab Basis Inline XBRL 
XBRL N/A 

Regnskab Special ved indberetning af XBRL og 
PDF  

PDF 
XBRL 

PDF 
XBRL 
Evt. ZIP med taks-udvidelse 

Regnskab Special ved indberetning af Inline 
XBRL 

Inline XBRL 
XBRL  

Inline XBRL 
XBRL (iht. ÅRL-taks) 
XBRL (iht. ESEF-taks) 
ZIP med taks-udvidelse 

System til system-løsningen ved indberetning 
af XBRL og PDF 

PDF 
XBRL 

PDF 
XBRL 
Evt. ZIP med taks-udvidelse 

System til system-løsningen ved indberetning 
af Inline XBRL 

Inline XBRL 
XBRL 

Inline XBRL 
XBRL (iht. ÅRL-taks) 
XBRL (iht. ESEF-taks) 
ZIP med taks-udvidelse 

Herudover offentliggøres eventuelle bilag også. Bekendtgørelsens § 17, stk. 1, fastsætter, 
hvilke filer, der dannes, og § 17, stk. 7, fastsætter, hvilke filer, der offentliggøres.  

Styrelsen offentliggør filerne på data.virk.dk. 

Når man taler om digitale data, tales der ofte om strukturerede data, som muliggør, at oplys-
ningerne kan trækkes ud – ligesom stregkoder på en vare, som også indeholder yderligere info 
om varens vægt mv. Strukturerede data åbner for en række nye muligheder. Regnskabsbru-
gere, herunder fx virksomhedsdeltagere, analytikere og banker har fået en betydelig forbed-
ring i adgangen til regnskabsdata, ikke mindst i adgangen til at foretage analyser af offentlig-
gjorte regnskabsdata. Det er blandt andet muligt at foretage en analyse af udvalgte regn-
skabsdata på tværs af virksomheder i samme branche. Myndighederne vil naturligvis også an-
vende disse analysemuligheder, fx i kontroløjemed. 

Styrelsen vil på sigt overveje at offentliggøre årsrapporter i andre sammenlignelige datafor-
mater, som Erhvervsstyrelsen kan danne på baggrund af XBRL-filen. Her tænkes særligt på 
formatet JSON, som er mere hensigtsmæssigt til databehandling end XBRL. 

Samtlige filformater af årsrapporten kan anvendes af Erhvervsstyrelsen ved en eventuel kon-
trol af årsrapporten, jf. lovens §§ 159-159 b og § 161 a. 

§ 18, stk. 1 
Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i lovens 
§ 111, stk. 3, for at indberette et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sam-
men med sin egen årsrapport, skal ved indberetning af årsrapporten henvise til eller vedhæfte 
det pågældende koncernregnskab. 

https://data.virk.dk/
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Dette er muligt i Regnskab Basis og Regnskab Special. Det er ikke en mulighed i system til sy-
stem-løsningen. 

I Regnskab Basis udarbejder man til at starte med sin egen årsrapport. I forbindelse med af-
slutningen af årsrapporten skal man markere, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at 
udnytte undtagelsen om at undlade at udarbejde koncernregnskab i henhold til lovens § 111, 
stk. 3. Muligheden fremkommer kun, såfremt der er tale om en fond. 

I Regnskab Special uploader man sin egen årsrapport. Herefter får man mulighed for at mar-
kere, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at udnytte undtagelsen om at undlade at 
udarbejde koncernregnskab i henhold til lovens § 111, stk. 3. Muligheden fremkommer kun, 
såfremt der er tale om en fond. 

Hvis der er tale om en dansk dattervirksomhed, som udarbejder koncernregnskab, er det en 
forudsætning, at dattervirksomhedens koncernregnskab er indberettet før den anden årsrap-
port. Såfremt der er tale om en dansk dattervirksomhed, skal indberetter henvise til datter-
virksomhedens CVR-nr., hvorefter styrelsens system selv finder frem til det pågældende regn-
skab. 

Såfremt der er tale om en udenlandsk dattervirksomhed, som udarbejder koncernregnskabet, 
er det muligt at vedhæfte en PDF-fil af det pågældende koncernregnskab. 

Dattervirksomhedens koncernregnskab offentliggøres sammen med modervirksomhedens 
regnskab på data.virk.dk. 

§ 18, stk. 2 
Modervirksomheder, som anvender muligheden i lovens § 112 for at indberette en højere mo-
dervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab, skal ved indberetning af 
årsrapporten henvise til eller vedhæfte det pågældende koncernregnskab. Hvis der er tale om 
en højereliggende dansk modervirksomhed, skal indberetter henvise til den højereliggende 
modervirksomheds CVR-nr., hvorefter styrelsens system selv finder frem til det pågældende 
regnskab. Hvis der er tale om en højereliggende udenlandsk modervirksomhed, skal der i ste-
det vedhæftes en PDF-fil af det pågældende koncernregnskab. 

Alle virksomheder tilbydes denne mulighed. 

Samme fremgangsmåde som kommentarerne til § 18, stk. 1, gør sig gældende. Dog skal virk-
somheden markere, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at udnytte undtagelsen om 
at undlade at udarbejde koncernregnskab i henhold til lovens § 112.  

§ 18, stk. 3 
Modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, og som anvender muligheden 
efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde koncernregnskab, skal ved indbe-
retning af årsrapporten henvise til eller vedhæfte det højereliggende koncernregnskab. 

Samme fremgangsmåde som kommentarerne til § 18, stk. 1, gør sig gældende. Dog skal virk-
somheden markere, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at udnytte undtagelsen om 
at undlade at udarbejde koncernregnskab i henhold til IFRS 10. Det er kun muligt i Regnskab 
Special. Kun virksomheder, som aflægger årsrapport efter IFRS, tilbydes denne mulighed. 

§ 18, stk. 4 
Dattervirksomheder, der i henhold til lovens § 7 er mellemstore virksomheder, kan vælge at 
anvende lovens § 78 a om at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse 
B, bortset fra bestemmelserne om mikrovirksomheder. 

https://data.virk.dk/
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Såfremt dattervirksomheden vælger at udnytte denne undtagelse, skal dattervirksomheden i 
forbindelse med indberetning af årsrapporten ligeledes indberette følgende dokumenter: 

 Et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed, hvori dattervirksomhedens regnskab 
indgår ved fuld konsolidering, 

 En erklæring om, at alle dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere har erklæret sig ind-
forstået med fremgangsmåden for det pågældende regnskabsår, 

 En erklæring om, at modervirksomheden indestår for dattervirksomhedens eksisterende 
forpligtelser og forpligtelser, som opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indbe-
rettet årsrapport for et senere regnskabsår, hvor undtagelsen ikke er anvendt, og denne 
årsrapport er modtaget og offentliggjort i henhold til reglerne. 

Det er kun nødvendigt at vedhæfte de pågældende erklæringer det første år, hvor undtagel-
sen udnyttes. Koncernregnskabet skal vedlægges hvert år. 

Samme fremgangsmåde som kommentarerne til § 18, stk. 1, gør sig gældende. Dog skal virk-
somheden markere, at der er tale om en virksomhed, som ønsker at udnytte undtagelsen i lo-
vens § 78 a. Alle virksomheder tilbydes denne mulighed i den digitale indberetningsløsning, 
der dog kun kan anvendes af mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C i henhold til lov-
givningen. 

3.2. Forenklet digital indberetning i Regnskab Basis og Regnskab Special af årsrapporter 
udarbejdet efter årsregnskabsloven 

§ 19, stk. 1 
Regnskab Basis er tilrettelagt således, at visse oplysninger indberettes/inddateres samlet – 
såkaldt clob-opmærkning.  

CLOB er en forkortelse af Character Large OBjects.  

Det betyder eksempelvis, at hele beskrivelsen af virksomhedens politikker for samfundsan-
svar kan opmærkes til et overordnet felt. Hvis der derimod er tale om mere detaljeret op-
mærkning, vil det være nødvendigt at opdele beskrivelsen af virksomhedens politikker for 
samfundsansvar og opmærke de respektive tekststykker til de relevante felter i taksonomien, 
såkaldt detailopmærkning. 
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Regnskab Basis benytter sig af clob-opmærkning på følgende områder af årsrapporten: 

 En eventuel ledelsespåtegning, se bemærkningerne til § 19, stk. 2, nedenfor 
 en eventuel ledelsesberetning, jf. dog § 19, stk. 3-10 og 
 noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. dog §19, 

stk. 11.  

Det er ikke muligt at foretage clob-opmærkning på revisors erklæring, da revisors erklæring 
er særlig interessant i kontroløjemed, hvorfor det er besluttet, at der skal ske en detaljeret 
opmærkning heraf. 

I Regnskab Basis er det heller ikke længere muligt at foretage clob-opmærkning af egenkapi-
talopgørelsen. Det skyldes, at det af lovens § 86 a fremgår, at egenkapitalopgørelsen er en 
selvstændig bestanddel og således ikke længere en del af noterne. Der er dog ikke tale om et 
krav for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. 

§ 19, stk. 2 
Regnskab Basis benytter sig af clob-opmærkning på følgende områder af årsrapporten: 

 En eventuel ledelsespåtegning, se bemærkningerne til § 19, stk. 2, nedenfor 
 en eventuel ledelsesberetning, jf. dog § 19, stk. 3-10 og 
 noteoplysninger, herunder oplysninger om anvendt regnskabspraksis, jf. dog §19, 

stk. 11.  

Det er ikke muligt at foretage clob-opmærkning på revisors erklæring, da revisors erklæring 
er særlig interessant i kontroløjemed, hvorfor det er besluttet, at der skal ske en detaljeret 
opmærkning heraf. 

I Regnskab Basis er det heller ikke længere muligt at foretage clob-opmærkning af egenkapi-
talopgørelsen. Det skyldes, at det af lovens § 86 a fremgår, at egenkapitalopgørelsen er en 
selvstændig bestanddel og således ikke længere en del af noterne. Der er dog ikke tale om et 
krav for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. 
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§ 19, stk. 3 
Hvis ledelsesberetningen eller en supplerende beretning indeholder en redegørelse for sam-
fundsansvar, jf. lovens § 99 a, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledel-
sesberetningen i stedet henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal 
internetadressen i stedet oplyses. 

Dette kan man vælge at gøre på flere måder: 

1. Man kan clob-opmærke ledelsesberetningen (eller den supplerende beretning), inklusive re-
degørelsen for samfundsansvar/link til en hjemmeside i ét tekstafsnit OG derudover også sær-
skilt opmærke redegørelsen for samfundsansvar/link til en hjemmeside til de relevante felter i 
taksonomien, eller 

2. Man kan clob-opmærke ledelsesberetningen (eller den supplerende beretning), eksklusive 
redegørelsen for samfundsansvar/link til en hjemmeside OG derudover særskilt opmærke re-
degørelsen for samfundsansvar/link til en hjemmeside til de relevante felter i taksonomien. 

Hvis der i ledelsesberetningen (eller den supplerende beretning) henvises til en hjemmeside, 
så er det kun muligt at inddatere selve URL-adressen, eksempelvis https://www.erhvervssty-
relsen.dk/. Selve teksten ”Det er muligt at læse virksomhedens redegørelse for samfundsan-
svar på…” skal således ikke medtages i opmærkningen. 

Anføres i PDF-filen Opmærkes i XBRL-filen 
Det er muligt at læse virksomhedens redegørelse for samfunds-
ansvar på "https://www.erhvervsstyrelsen.dk/" 

https://www.erhvervssty-
relsen.dk/ 

Dette skyldes, at oplysningen skal være digital anvendelig. 

Hvis der er tale om en sammenskrivning af flere redegørelser, for eksempel hvis redegørelsen 
for måltal og politikker for det underrepræsenterede køn er indeholdt i redegørelsen for sam-
fundsansvar, så er det nødvendigt at opmærke teksten både i forbindelse med redegørelse for 
samfundsansvar OG redegørelse for måltal og politikker for de underrepræsenterede køn. 

Hvis virksomheden oplyser link til eksempelvis en redegørelse for samfundsansvar på en 
hjemmeside, men samtidig har et kort resumé under overskriften ”Samfundsansvar” i ledel-
sesberetningen, så skal alene URL-adressen opmærkes i forbindelse med opmærkningen af 
redegørelse for samfundsansvar. Den resterende tekst opmærkes sammen med ledelsesbe-
retningen. Dette skyldes, at oplysningen skal være digital anvendelig. 

Hvis der tale om en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan virksomheden undlade at 
medtage en redegørelse for samfundsansvar i sin egen ledelsesberetning (eller den supple-
rende beretning), hvis en modervirksomhed har opfyldt oplysningskravene på vegne af datter-
virksomheden. Hvis dette er tilfældet, skal dattervirksomheden særskilt opmærke dette, her-
under hvilken modervirksomhed, der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentlig-
gjort, jf. lovens § 99 a, stk. 7. 

§ 19, stk. 4 
Hvis ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for virksomhedsledelse, jf. lovens 
§ 107 b og c, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen i 
stedet henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i 
stedet oplyses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
https://erhvervsstyrelsen.dk/
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§ 19, stk. 5 
Hvis ledelsesberetningen (eller den supplerende beretning) indeholder en redegørelse for mål-
tal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelse, jf. lovens 
§ 99 b, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen i stedet 
henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i stedet 
oplyses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

Hvis der tale om en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan virksomheden undlade at 
medtage redegørelsen i sin egen ledelsesberetning (eller den supplerende beretning), hvis en 
modervirksomhed har opfyldt oplysningskravene på vegne af dattervirksomheden. Hvis dette 
er tilfældet, skal dattervirksomheden særskilt opmærke dette, herunder hvilken modervirk-
somhed, der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort, jf. lovens § 99 b, 
stk. 6. 

§ 19, stk. 6 
Hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en redegørelse for god fondsledelse, skal 
denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen eller noterne i stedet 
henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i stedet 
oplyses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

§ 19, stk. 7 
Hvis ledelsesberetningen eller noterne indeholder en redegørelse for fondens uddelingspoli-
tik, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen eller noterne i 
stedet henvisning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i 
stedet oplyses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

§ 19, stk. 8 
Hvis ledelsesberetningen (eller den supplerende beretning) indeholder en beretning om beta-
ling til myndigheder, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetnin-
gen i stedet henvisning til en hjemmeside, hvor beretningen er offentliggjort, skal URL-adres-
sen i stedet oplyses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

§ 19, stk. 9 
Hvis ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspoli-
tik, skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen i stedet hen-
visning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i stedet op-
lyses, se nærmere i kommentarerne til stk. 3. 

Er redegørelsen for virksomhedens mangfoldighedspolitik, jf. lovens § 107 d, givet i forbin-
delse med redegørelsen for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i 
virksomhedens ledelse, jf. lovens § 99 b, skal dette angives, og denne angivelse skal opmær-
kes særskilt. 

§ 19, stk. 10 
Hvis ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik, 
skal denne redegørelse inddateres særskilt. Indeholder ledelsesberetningen i stedet henvis-
ning til en hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal URL-adressen i stedet oply-
ses, se nærmere i forbindelse med stk. 3. 

Hvis der tale om en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan virksomheden undlade at 
medtage redegørelsen i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed har offentliggjort re-
degørelsen. Hvis dette er tilfældet, skal virksomheden særskilt opmærke dette, herunder hvil-
ken modervirksomhed, der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort, jf. lo-
vens § 99 d, stk. 3. 
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§ 19, stk. 11 
Clob-opmærkning af noteoplysninger skal ske på note-niveau. Med dette menes, at hver en-
kelt note skal opmærkes særskilt. Det tillades dermed ikke, at alle noter indberettes/inddate-
res samlet i ét felt. 

Bemærk ligeledes, at der er krav om, at en række oplysninger skal gives særskilt, uanset at 
oplysningerne kan fremgå som en del af samme note. 

Der skal gives særskilt oplysning om: 

 hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter 

Her er der tale om den regnskabsklasse, som virksomheden aflægger årsrapport efter. Dvs. 
her skal fx oplyses regnskabsklasse C, hvis årsrapporten er aflagt efter reglerne i regnskabs-
klasse C, selvom virksomheden er omfattet af – og derfor kunne aflægge årsrapporten efter 
reglerne i – regnskabsklasse B. 

 om der er foretaget tilvalg af elementer fra regnskabsklasse C eller D 

Som eksempel kan nævnes, at en virksomhed i regnskabsklasse B skal oplyse ”ja/true” til ud-
sagnet i taksonomien ”Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse C”, hvis den eksempelvis 
vælger at medtage et eller flere elementer, der kun er lovpligtige i højere regnskabsklasse. 
Som eksempel kan nævnes anlægsnoten, jf. lovens § 88, pengestrømsopgørelsen, jf. lovens 
§ 86 eller egenkapitalopgørelsen, jf. lovens § 86 a. Såfremt virksomheden ikke medtager ele-
menter fra en højere regnskabsklasse, oplyses der ”nej/false”. 

 om der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis 

I denne forbindelse skal der oplyses særskilt, om der er foretaget ændringer i anvendt regn-
skabspraksis og således ikke ændringernes indhold. Det skal således oplyses ”ja/true” til ud-
sagnet i taksonomien ”Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående pe-
riode”, hvis regnskabspraksis er uændret. Der skal svares ”nej/false”, hvis der er foretaget 
ændringer i anvendt regnskabspraksis. Eventuelle ændringer skal fortsat beskrives i forbin-
delse med anvendt regnskabspraksis. 

 om pengestrømsopgørelse er undladt 

Denne oplysning skal gives, hvis der er et krav om, at årsrapporten indeholder en penge-
strømsopgørelse, men virksomheden i stedet benytter sig af en undtagelse i loven, hvilket 
medfører, at virksomhedens årsrapport ikke indeholder en pengestrømsopgørelse. Hvis der er 
tale om en modervirksomhed, som i henhold til lovens § 86, stk. 4, undlader selv at udarbejde 
en pengestrømsopgørelse, hvis denne i stedet er indeholdt i en pengestrømsopgørelse for 
koncernen, skal dette oplyses. 
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Den oplysning, der skal gives, er blot et tekstafsnit, eksempelvis: 
 

Anført i PDF-filen Opmærkes i XBRL-filen i elementet Explanation-
OfNotDisclosingCash FlowsStatements 

Virksomheden har undladt at udarbejde penge-
strømsopgørelse med henvisning til årsregn-
skabslovens § 86, stk. 4, idet virksomheden 
indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen. 

Virksomheden har undladt at udarbejde penge-
strømsopgørelse med henvisning til årsregn-
skabslovens § 86, stk. 4, idet virksomheden 
indgår i pengestrømsopgørelsen for koncernen. 

 oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede, hvis noterne indeholder oplysnin-
ger om antal medarbejdere 

Det er et krav at oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede, jf. lovens § 68. Dog kan 
mikrovirksomheder undlade at give denne oplysning. Oplysningen om antal ansatte skal ind-
dateres særskilt i XBRL-filen. 

 oplysning om ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virksomhedens overskud 
eller dækning af underskud, hvis noterne indeholder denne oplysning 

Hvis virksomheden har pligt til at oplyse ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af virk-
somhedens overskud eller dækning af underskud i noterne i årsrapporten, skal dette oplyses 
særskilt i XBRL-filen. 

Det er vigtigt at bemærke, at oplysningerne i PDF-filen skal svare til de data, der indberettes i 
XBRL-filen. Se kommentarerne til § 17, stk. 5. 

Eksempel - Opmærkning af noten til personaleomkostninger i resultatopgørelsen 
Taksonomi: 

Det er i henhold til taksonomien muligt at specificere noten om personaleomkostninger på føl-
gende oplysninger: 

 
Oplysning om 
personaleomkostninger   

Personaleomkostninger   

  Lønninger 

  Pensionsbidrag 

  Omkostninger til social sikring 

  Personaleomkostninger overført til aktiver 

  Andre personaleomkostninger 
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Virksomhed A oplyser følgende note i sin årsrapport: 
 
Personaleomkostninger 2020 

Lønninger 1.675.000 

Pensionsbidrag 100.000 

Omkostninger til social sikring 125.000 

I alt 1.900.000 

 
Clob-opmærkning: 

Såfremt virksomheden vælger at clob-opmærke denne note, kan alle informationerne inddate-
res samle 

Opmærkning på detalje-niveau: 

Såfremt virksomheden vælger at specificere noten på detalje-niveau, så inddateres hver op-
lysning under det dertilhørende felt. 
Oplysning om  
personaleomkostninger     

Personaleomkostninger   1.900.000 

  Lønninger 1.675.000 

  Pensionsbidrag 100.000 

  Omkostninger til social sikring 125.000 

  Personaleomkostninger overført til aktiver   

  Andre personaleomkostninger   

§ 19, stk. 12 
Virksomhederne kan også anvende clob-opmærkning i Regnskab Special og i styrelsens sy-
stem til system-løsning, hvis de ønsker det, jf. stk. 1-11. 

3.3. Forenklet digital indberetning af regnskaber udarbejdet efter IFRS 

§ 20, stk. 1 
Virksomheder, som udarbejder årsregnskab og/eller koncernregnskab efter IFRS, kan i den 
XBRL-opmærkede (»strukturerede«) del af årsrapporten vælge kun at inddatere visse oplys-
ninger. For brug af taksonomier, se afsnit 3.1.1. 

Med den strukturerede del af årsrapporten menes XBRL-filen eller evt. den del af Inline XBRL-
filen, som indeholder XBRL data. 

Den strukturerede del af årsrapporten skal som minimum indeholde: 

 en erklæring fra revisor – hvis en sådan foreligger, 
 totalindkomstopgørelse, herunder resultatopgørelse, 
 balance og 
 pengestrømsopgørelse 
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 en evt. redegørelse for samfundsansvar eller link til hjemmeside, hvor redegørelsen kan 
findes 

 en evt. redegørelse for virksomhedsledelse eller link til hjemmeside, hvor redegørelsen 
kan findes 

 en evt. redegørelse for måltal og politikker vedrørende det underrepræsenterede køn i 
virksomhedens ledelse eller link til hjemmeside, hvor redegørelsen kan findes 

 en evt. redegørelse for god fondsledelse eller link til hjemmeside, hvor redegørelsen kan 
findes 

 en evt. redegørelse for fondens uddelingspolitik eller link til hjemmeside, hvor redegørel-
sen kan findes 

 en evt. beretning om betaling til myndigheder eller link til hjemmeside, hvor redegørelsen 
kan findes 

 en evt. redegørelse for virksomhedens mangfoldighedspolitik eller link til hjemmeside, 
hvor redegørelsen kan findes 

 en evt. redegørelse for virksomhedens politik for dataetik eller link til hjemmeside, hvor 
redegørelsen kan findes 

Se nærmere vejledning om inddatering af redegørelserne under § 19, stk. 3-10. 

§ 20, stk. 2  
Der skal desuden gives særskilt oplysning om: 

 hvilken regnskabsklasse årsrapporten er aflagt efter 

Her er der tale om den regnskabsklasse, som virksomheden aflægger årsrapport efter. Dvs. 
her skal fx oplyses regnskabsklasse C, hvis årsrapporten er aflagt efter reglerne i regnskabs-
klasse C, selvom virksomheden er omfattet af – og derfor kunne aflægge årsrapporten efter 
reglerne i – regnskabsklasse B. 

 oplysning om det gennemsnitlige antal beskæftigede, hvis noterne indeholder oplysnin-
ger om antal medarbejdere 

Det er et krav at oplyse om det gennemsnitlige antal beskæftigede, jf. lovens § 68. Oplysnin-
gen om antal ansatte skal inddateres særskilt i XBRL-filen. 

§ 20, stk. 3 og 4 
Virksomheden kan frivilligt vælge at inddatere yderligere oplysninger i XBRL-filen. Virksomhe-
den kan da benytte sig af clob-opmærkning på visse områder. Se kommentarerne til § 19. 

Årsrapporten skal fremgå i sin helhed af den del af årsrapporten, som kan åbnes og præsente-
res for en bruger (»den læsbare del«). Dette gælder uanset, om den strukturerede del af års-
rapporten indeholder den fuldstændige årsrapport eller kun de i stk. 1-3 nævnte oplysninger. 

Med den læsbare del af årsrapporten menes PDF-filen eller evt. den del af Inline XBRL-filen, 
som er læsbar for mennesker. 

§ 21, stk. 1 og 2 
Virksomheder, der udarbejder koncernregnskab efter IFRS, er fritaget for at indberette mo-
dervirksomhedens årsregnskab i den strukturerede del af årsrapporten. Dette gælder, uanset 
om modervirksomhedens årsregnskab aflægges efter IFRS eller årsregnskabsloven. Det bety-
der altså, at virksomheden alene skal indberette koncernregnskabet i den strukturerede del af 
årsrapporten, idet denne som minimum skal indeholde oplysninger i henhold til § 20, stk. 1 og 
2. 
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Selvom den strukturerede del af årsrapporten kun indeholder koncernregnskabet, skal den 
læsbare del af årsrapporten indeholde både modervirksomhedens årsregnskab og koncern-
regnskabet mv. 

3.4. Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Basis og Regnskab Special i regnska-
ber udarbejdet efter årsregnskabsloven 

§ 22, stk. 1 
Hvis en virksomhed, som udarbejder årsrapport efter reglerne i loven, har behov for atypiske 
regnskabsposter, gælder følgende hovedregel: 

Hovedregel: 
Hvis en virksomheds årsrapport indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes i den 
digitale indberetningsløsning, skal virksomheden indberette regnskabsposten under en regn-
skabspost med en bredere benævnelse. Benævnelsen skal dække den pågældende regnskabs-
post, og specifikationen skal foretages i noterne. 
 

Eksempler på hovedreglen: 

Eksempel A 
Virksomhed A ønsker at indberette regnskabsposten ”XXXX Bank, konto xxx” som en 
specifik regnskabspost i balancen. 

Det er ikke muligt i de digitale indberetningsløsninger. Virksomhed A skal i stedet ind-
berette regnskabsposten som likvide beholdninger/evt. bankgæld og foretage specifi-
kationen i noterne. 

Eksempel B 
Virksomhed B ønsker at indberette regnskabsposten ”porto” som en specifik regn-
skabspost i resultatopgørelsen. 

Det er ikke muligt i de digitale indberetningsløsninger. Virksomhed B skal i stedet ind-
berette regnskabsposten som fx administrationsomkostninger og evt. foretage specifi-
kationen i noterne. 

Formuleringen i § 22, stk. 1, kan give anledning til tvivl om, hvorvidt det er muligt at have en 
årsrapport, der ikke svarer til det PDF-dokument, der dannes i Regnskab Basis. For en god or-
dens skyld skal det understreges, at det er det ikke, da PDF-dokumentet af årsrapporten dan-
nes i Regnskab Basis efter indtastningen. 

Taksonomien giver mulighed for at foretage yderligere specifikationer i forbindelse med no-
terne i et tekst-felt. 

§ 22, stk. 2 og 3 
Dækkes regnskabsposten ikke af hovedreglen i § 22, stk. 1, gælder følgende undtagelse: 

Undtagelse: Hvis virksomhedens særlige karakter gør det nødvendigt at tilføje den pågæl-
dende regnskabspost i årsrapporten, jf. lovens § 23, stk. 4, kan styrelsen fritage virksomhe-
den for digital indberetning efteransøgning. 
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Da styrelsen løbende opdaterer de digitale indberetningsløsninger, dækker fritagelsen kun for 
det pågældende regnskabsår. Det er styrelsens vurdering, at virksomheder sjældent vil op-
fylde betingelserne for fritagelse for digital indberetning, se dog nedenstående eksempler. 

Eksempler på undtagelsen: 

Eksempel C 
Virksomhed ABC er en dattervirksomhed i en finansiel koncern, som gør, at dattervirk-
som-heden har både en intern og ekstern revisionspåtegning, og aflægger årsrapport 
efter regn-skabsklasse B i loven. Da virksomheden er omfattet af reglerne for regn-
skabsklasse B, skal virksomheden som udgangspunkt anvende Regnskab Basis, med-
mindre de ønsker at benytte Regnskab Special. På grund af virksomhedens særlige ka-
rakter, jf. lovens § 23, stk. 4, er der i dette tilfælde behov for en intern revisionspåteg-
ning, som Regnskab Basis ikke umiddelbart giver mulighed for.  

Det er muligt at indberette intern revisionspåtegning, hvis man vælger at benytte 
Regnskab Special. 

Såfremt virksomhed ABC ikke ønsker at benytte Regnskab Special, så vil den som ud-
gangspunkt få dispensation for digital indberetning af årsrapporten i XBRL. 

Eksempel D 
Virksomhed D er en virksomhed, der ejes personligt af en eller flere indehavere, og 
som opdeler resultatopgørelse/balance i en erhvervsmæssig del og en ikke-erhvervs-
mæssig del, jf. lovens § 19, stk. 4. Dette giver den digitale indberetningsløsning umid-
delbart ikke mulighed for. 

Vær opmærksom på, at lovens § 19, stk. 4, er ændret, så det klart fremgår, at aktie- 
og anpartsselskaber, partnerselskaber og erhvervsdrivende fonde ikke er omfattet af 
bestemmelsen om opdeling af aktiver i en erhvervsmæssig og en ikke-erhvervsmæssig 
del. På denne baggrund er det styrelsens antagelse, at der fremover vil observeres et 
væsentligt fald i fritagelsesansøgninger. 

Virksomhed C og D opfordres i disse tilfælde til at ansøge om fritagelse for kravet om 
digital indberetning. Styrelsen vil foretage en konkret vurdering af ansøgningen. 

Hvis en virksomhed fx ikke har computer og internetforbindelse, berettiger det ikke virksom-
heden til at blive fritaget for kravet om digital indberetning af årsrapporten. I så fald må virk-
somheden anvende en computer på et bibliotek sammen med indberetters digitale signatur 
eller anmode en rådgiver, fx en revisor, om at varetage opgaven. 

3.4.1. Den digitale selvbetjeningsløsning til brug for ansøgning om fritagelse for indberet-
ning af årsrapport i Regnskab Basis eller Regnskab Special 
Hvis virksomheden vurderer, at den opfylder betingelserne for fritagelse for digital indberet-
ning af årsrapporten i Regnskab Basis eller Regnskab Special, er det muligt via indbe-
ret.virk.dk at ansøge om fritagelse. Ved at søge på ”Ansøgning om fritagelse for digital indbe-
retning af årsrapport” kommer man videre til selvbetjeningsløsningen. Det skal præciseres, at 
det er ansøgning om fritagelse for XBRL-indberetning, der her er tale om. Hvis ansøgningen 
imødekommes, skal virksomheden stadig anvende Regnskab Special til indberetning af årsrap-
port, men kun som PDF-fil. 

Det er mest hensigtsmæssigt at ansøge om fritagelse for digital indberetning i XBRL i så god 
tid som muligt – dog tidligst et par uger inden regnskabsårets afslutning. 

https://virk.dk/
https://virk.dk/
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I selvbetjeningsløsningen angives virksomhedens CVR-nr., hvorefter systemet henter oplys-
ninger såsom virksomhedens navn, regnskabsperiode mv. frem. 

Virksomheden skal nu angive en begrundelse for ansøgningen om fritagelse. 

Som dokumentation skal man benytte sig af en af to følgende muligheder: 

 henvise til en tidligere offentliggjort årsrapport, hvor forholdet er gældende. Systemet 
finder selv årsrapporten frem. 

 uploade en PDF-fil med den kommende årsrapport, hvor forholdet er gældende. 

Hvis man vælger at uploade en PDF-fil med den kommende årsrapport, skal man angive, hvor-
vidt PDF-filen automatisk må blive offentliggjort, hvis fritagelsesansøgningen accepteres.  

Afgørelsen på ansøgning om fritagelse for digital indberetning sendes til virksomheden via Di-
gital Post.  

Ansøgningen imødekommes ikke: 
Virksomheden skal da indberette en digital årsrapport, bestående af en XBRL-fil og pdf-fil (el-
ler én Inline XBRL-fil), på normal vis i den digitale indberetningsløsning. Pligten til at indbe-
rette en behørig årsrapport anses da først for opfyldt, når årsrapporten er indberettet digi-
talt. Virksomheden opfordres derfor til at indsende ansøgningen i god tid. 

Ansøgningen imødekommes: 
Hvis virksomheden har angivet, at årsrapporten automatisk kan offentliggøres, behøver man 
ikke at foretage sig yderligere. Hvis virksomheden derimod ønsker at uploade en ny årsrap-
port, der kan bruges til offentliggørelse, skal virksomheden efterfølgende uploade en PDF-fil 
via Regnskab Special på virk.dk. 

3.5. Behov for atypiske regnskabsposter i Regnskab Special i regnskaber udarbejdet efter 
IFRS 

§ 23, stk. 1 
Hvis en virksomhed, som udarbejder årsrapport efter IFRS, har behov for atypiske regnskabs-
poster, gælder følgende: 

Hovedregel: 
Hvis en virksomheds årsrapport indeholder en specifik regnskabspost, som ikke findes i den 
digitale indberetningsløsning, skal virksomheden indberette regnskabsposten under en regn-
skabspost med en bredere benævnelse. Benævnelsen skal dække den pågældende regnskabs-
post, og specifikationen skal foretages i noterne. 

Der vises eksempler i kommentarerne til § 22, stk. 1. 

§ 23, stk. 2 
Virksomheden skal tilføje den pågældende regnskabspost som en udvidelse til taksonomien, 
hvis 

 Regnskab Special ikke indeholder den pågældende regnskabspost eller en regnskabspost 
med en bredere benævnelse, jf. stk. 1, og 

 Virksomheden har et særligt behov, som gør det påkrævet efter IFRS at tilføje den på-
gældende regnskabspost som følge af virksomhedens særlige karakter. 

https://virk.dk/
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En ”IFRS” årsrapport kan indberettes på to måder: 

 Vha. DK-IFRS taksonomien. Virksomheden kan vælge at udvide taksonomien. Der skal i 
så fald indberettes 3 filer, herunder udvidelse til taksonomien (zip.fil), XBRL-fil og PDF-
fil. Hvis virksomheden ikke udvider DK-IFRS taksonomien, skal virksomheden indberette 
en XBRL-fil og en PDF-fil. 

 Vha. ESEF/ÅRL-taksonomierne. Virksomheden skal indberette en xHTML-fil med op-
mærkning med henvisning til både ESEF- og ÅRL-taksonomien samt en udvidelse til 
ESEF-taksonomien  (zip.fil). ZIP-filen må ikke indeholde xHTML-filen. Det er ikke muligt at 
indberette på denne måde uden en udvidelse af ESEF-taksonomien.  

Metoden til udvidelse af taksonomierne er underlagt en struktureret procedure, som skal føl-
ges, før styrelsen vil acceptere udvidelsen. Årsagen til dette er, at styrelsen vil sikre sig, at en 
udvidelse til taksonomien og den tilhørende XBRL-fil fx ikke forhindrer, at en digital IFRS års-
rapport  kan sammenlignes med andre digitale årsrapporter.  

 Læs mere om procedure og krav for udvidelse af DK-IFRS taksonomi 
 Udvidelse af ESEF-taksonomien: Teknisk vejledning for indberetning af årsrapport i Regn-

skab Special med ESEF-taksonomien 

Det er værd at bemærke, at udvidelse af taksonomierne er en meget teknisk XBRL øvelse, 
som primært rettes mod IT-teknikere med kompetencer inden for XBRL.  

På grund af muligheden for at udvide taksonomien vil det derfor kun i meget sjældne tilfælde 
være muligt at ansøge om fritagelse for digital indberetning af årsrapporten i XBRL-format i 
Regnskab Special. 

Styrelsen har endnu ikke set eksempler, som vil kunne give anledning til dispensation for digi-
tal indberetning af årsrapporten i XBRL. Årsrapporter med behov for at foretage et større an-
tal udvidelser vil således ikke give anledning til dispensation, hvorimod man kan forestille sig, 
at der vil kunne være udfordringer forbundet med udvidelser af mere teknisk karakter, såsom 
nye dimensioner i forbindelse med lovpligtige obligatoriske afsnit. 

Hvis man ønsker at ansøge om fritagelse for digital indberetning, er reglerne i § 22, stk. 2 og 
3, gældende. 

Erhvervsstyrelsen forventer ikke, at mange virksomheder vil udnytte denne mulighed for at 
ansøge om fritagelse. 

3.6. Indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark 

§ 24 
Hvis der er tale om en filial af en udenlandsk virksomhed, har filialbestyrerne pligt til at indbe-
rette den udenlandske virksomheds årsrapport til styrelsen. Den udenlandske virksomheds 
årsrapport skal i det mindste foreligge således, som den er udarbejdet og offentliggjort efter 
reglerne i den stat, som virksomheden henhører. 

Filialbestyrerne skal indberette den udenlandske virksomheds årsrapport som en PDF-fil via 
styrelsens digitale indberetningsløsning Regnskab Special på indberet.virk.dk. 

Helt konkret vælger filialbestyreren muligheden for ”Indberetning kun som PDF” og derefter 
”Filial af udenlandsk virksomhed”. Derefter bliver det muligt at uploade en PDF-fil med årsrap-
porten. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-og-dokumentation-regnskab-20-taksonomier-aktuelle
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-indberetning-af-aarsrapport-i-regnskab-special-med-esef-taksonomien
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-teknisk-vejledning-indberetning-af-aarsrapport-i-regnskab-special-med-esef-taksonomien
https://virk.dk/
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Indberetningen kan kun ske for virksomheder, der er registreret som "Filial af udenlandsk 
virksomhed" hos styrelsen. 

Se nærmere om indberetteren i kommentaren til § 1, stk. 2. 

3.7. Frist for indberetning 

§ 25, stk. 1-3 
Bestemmelsen vedrører fristen for indberetning af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Se nær-
mere herom i kommentaren til § 25, stk. 2. 

Bestemmelsen omtaler den ”godkendte årsrapport”. Som følge af lempelsen af revisionsplig-
ten i lovens § 135 vil der ikke være krav om indberetning af et revideret årsregnskab m.v., 
hvis undtagelsesmuligheden i § 135 er udnyttet. Hvis årsregnskabet m.v. er revideret, er det 
naturligvis den reviderede udgave, der skal indberettes digitalt. 

Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen i lovens § 138, stk. 1, eller 
§ 143, stk. 1, er overholdt. 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D skal indberette den godkendte årsrap-
port til styrelsen. Årsrapporten skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regn-
skabsårets afslutning. Fristen for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D er dog på 4 
måneder. 

Filialbestyrerne for en filial, der er registreret i styrelsen som filial af en udenlandsk virksom-
hed, skal indberette den udenlandske virksomheds årsrapport senest 5 måneder efter regn-
skabsårets afslutning. 

Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl. 24.00 på fristdagen. 

Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den fo-
reskrevne måde, finder reglerne om manglende eller for sen modtagelse af årsrapport eller 
undtagelseserklæring anvendelse, jf. lovens §§ 150-152 og reglerne om tvangsbøder, jf. lo-
vens § 162, stk. 1, nr. 1.  

 Se nærmere herom i styrelsens 'Vejledning om forsinket indberetning af årsrapport' 

3.8. Nedbrud i de digitale indberetningsløsninger 

§ 26, stk. 1 
Der kan undertiden forekomme nedbrud i styrelsens digitale indberetningsløsninger: Regn-
skab Basis, Regnskab Special, system til system-løsningen samt selvbetjeningsløsningen til 
indberetning af undtagelseserklæringer. I så fald må man forsøge at indberette årsrapporten 
igen på et andet tidspunkt.  

I særlige tilfælde kan nedbrud i styrelsens digitale løsninger føre til fristforlængelse. 

For at opnå fristforlængelse skal følgende betingelser være opfyldt: 

 Virksomheden har modtaget påkrav om indberetning af årsrapport til styrelsen, jf. lovens 
§ 150, stk. 2. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/frister-forsinkelser-og-afgifter
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 Virksomheden kan ikke indberette årsrapporten digitalt på dagen for påkravsfristens ud-
løb pga. længerevarende IT-problemer i indberetningsløsningen mellem kl. 8 og 24 den 
pågældende dag. 

§ 26, stk. 2 og 3 
Med længerevarende IT-problemer menes nedbrud eller midlertidig kapacitetsnedgang m.v., 
som indebærer, at den pågældende indberetningsløsning ikke er tilgængelig to timer i træk i 
tidsrummet mellem kl. 8 og 24 på dagen for påkravsfristens udløb. 

Planlagte nedlukninger af indberetningsløsningerne, som gennemføres for at opdatere løsnin-
gerne, medregnes ikke under ”længerevarende IT-problemer”. Disse nedlukninger annonceres 
forinden på indberet.virk.dk, så virksomhederne har mulighed for at tage højde for nedluknin-
gerne. 

Styrelsen tilsigter at foretage lukninger af IT-systemer på tidspunkter, som ikke er kritiske i 
forhold til virksomhedernes indberetningsfrist. 

Hvis betingelserne for fristforlængelse er opfyldt, forlænges påkravsfristen til 8 hverdage ef-
ter, at løsningen fungerer igen. 

Med hverdage menes mandag til fredag, som ikke er en helligdag. I forbindelse hermed regner 
styrelsen grundlovsdag som en helligdag. 

Figur: Grafisk illustration af fristforlængelse: 

 

Det er således kun længevarende IT-problemer på den sidste dag i påkravsperioden, som kan 
give fristudsættelse for indberetning af årsrapporten. Fristudsættelsen sker automatisk via 
styrelsens egen overvågning af systemerne. Virksomhederne opfordres derfor til at indbe-
rette årsrapporten i så god tid som muligt og ikke vente til sidste øjeblik inden påkravsfristen 
udløb. Se også kommentarerne til § 2, stk. 1, om de generelle indberetningsfrister. 

§ 26, stk. 4 
IT-problemer hos virksomheden eller hos en rådgiver eller lignende, som virksomheden har 
anmodet om at indberette årsrapporten til styrelsen, berettiger ikke i sig selv til en forlæn-
gelse af påkravsfristen. 

https://virk.dk/
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Hvis fx en fejl i revisors digitale indberetningsløsning medfører, at revisor ikke kan indberette 
virksomhedens årsrapport, vil dette ikke medføre en forlængelse af påkravsfristen. 

3.9. Oplysningskrav m.v. i forbindelse med indberetningen 

3.9.1. Særlige oplysningskrav 

§ 27 
Efter § 27 skal følgende oplysninger fremgå umiddelbart øverst i den læsbare del af årsrap-
porten. Med dette menes på forsiden af årsrapporten i PDF-filen eller som noget af det første 
tekst i Inline XBRL-filen, som ikke nødvendigvis er sideinddelt: 

 dokumentet skal betegnes ”årsrapport” 
 virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse 
 regnskabsperiode 

Kravet om hjemstedsadresse følger af regnskabsdirektivet (Rådets og Europa-Parlamentets 
direktiv 2013/34/EU med senere ændringer). 

Har virksomheden ændret navn efter balancedagen, men før årsrapportens aflæggelse, så er 
det virksomhedens nye navn, som skal anføres. 

Nedenfor ses eksempler på angivelse af regnskabsperiode. 
 
Eksempel Eksempel på anførelse af regnskabsperiode  

Hvis virksomheden har kalenderåret som regn-
skabsperiode, kan den fx vælge at anføre regn-
skabsperioden således 

 1. januar 2020 – 31. december 2020 
 Årsrapport for 2020 
 Årsrapport 2020 

Hvis virksomheden har forskudt 
regnskabsår, kan den fx vælge at anføre  
regnskabsperioden således 

 1. juli 2019 – 30. juni 2020 

 

Styrelsen skal ligeledes opfordre til, at forsiden ikke indeholder unødig information. 

§ 27, stk. 2 
Følgende oplysninger skal som udgangspunkt indberettes til styrelsen som en del af årsrap-
porten: 

 navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan 
 datoen for godkendelse af årsrapporten (generalforsamlingsdatoen) 

Det er for årsrapporter, der indberettes efter 31. december 2020, ikke et krav, at oplysnin-
gerne skal fremgå på forsiden af årsrapporten. 
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Hvis der indberettes en Inline XBRL-fil i stedet for XBRL- og PDF-fil, vil det være muligt at ind-
taste de pågældende oplysninger i Regnskab Special og system til system-løsningen i forbin-
delse med indberetningen af årsrapporten. Oplysningerne behøver således ikke indgå i årsrap-
porten. Hvis der derimod indberettes en årsrapport i XBRL/PDF-format, er dette ikke muligt, 
da der ikke er konstateret behov for en sådan løsning. 

På den måde muliggøres det, at filerne med årsrapporten ikke nødvendigvis skal åbnes og til-
passes med oplysningerne efter generalforsamlingen. 

Oplysningerne vil blive offentliggjort på data.virk.dk. 

3.9.2. Særligt om erhvervsdrivende fonde 
Erhvervsdrivende fonde afholder ingen generalforsamling. Der er derfor ikke valgt en diri-
gent. I stedet for at alle medlemmer af det pågældende ledelsesorgan underskriver årsrappor-
ten, har ledelsen mulighed for at udvælge en person, som træder i dirigentens sted. Dette 
kunne fx være bestyrelsesformanden eller en mødeleder. Dirigenten bekræfter ved sin under-
skrift, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, fx direktion 
og bestyrelse, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen eller på et 
årsregnskabsmøde. Se også kommentarerne til § 28, stk. 3. 

3.9.3. Ændring af det foreslåede udbytte på generalforsamlingen 
I de situationer, hvor der træffes beslutninger på generalforsamlingen af betydning for års-
rapporten, fx med hensyn til størrelsen af udbyttet, skal disse ændringer indføres i selskabets 
forhandlingsprotokol. En sådan ændring kan ske, fordi kapitalejerne beslutter at ændre det 
udbyttebeløb, som ledelsen i første omgang har foreslået. Det ændrede udbytte skal dog altid 
godkendes af selskabets øverste ledelse.  

Ved indberetning af årsrapporten kan ledelsen vælge at  

 indberette en helt ny årsrapport, hvori ændringen er indarbejdet med ny dato for gene-
ralforsamling samt ny datering af ledelsespåtegning og revisorerklæring. 

 alternativt vedhæfte en bekræftet udskrift af forhandlingsprotokollen, hvoraf ændrin-
gerne fremgår. Denne offentliggøres.  

I forlængelse af indberetning af årsrapporten i Regnskab Basis og Regnskab Special er det 
muligt at uploade en PDF-fil med generalforsamlingsprotokollatet. Det er ikke muligt i system 
til system-løsningen.  

3.9.4. Modtagekontrol 
Styrelsen har en række digitale modtagekontroller, som allerede ved indberetningen kontrol-
lerer, om visse nærmere definerede fejl eller indikationer på fejl optræder i årsrapporterne. 

Modtagekontrollerne indebærer, at de indberettede årsrapporter mødes af en digital kontrol 
på en række punkter i forbindelse med indberetningen. Nogle kontroller betyder, at årsrap-
porten afvises (hård kontrol). Det er tilfældet, når der konstateres fejl i årsrapporten. Andre 
kontroller giver virksomheden en advisering om mulige fejl, men uden at årsrapporten afvises 
(blød kontrol). Det er tilfældet, når der alene er tale om indikationer på fejl. 

Modtagekontrollerne kan både være af teknisk- og forretningsmæssig karakter. 

3.9.4.1 Tekniske modtagekontroller 
Når årsrapporten indberettes digitalt, sker der en teknisk validering af XBRL-data bag syste-
met. Dette er for at tjekke, om XBRL-data indeholder en række oplysninger. 

https://data.virk.dk/
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Valideringskravene fremgår på styrelsens hjemmeside . Denne validering er med til at sikre, 
at årsrapporterne ved modtagelsen i styrelsen nemt kan forbindes og grupperes med de rig-
tige virksomheder. Hvis filen ikke som minimum indeholder de krævede oplysninger, vil den, 
der indberetter årsrapporten, modtage en fejlmeddelelse. 

3.9.4.2. Forretningsmæssige modtagekontroller 
Udover en teknisk validering foretages der også en kontrol af opstillede forretningsregler. Der 
er tale om kontroller, som skal være opfyldt, førend styrelsen vil acceptere indberetningen af 
den digitale årsrapport. Kontrollen foretages af styrelsens it-systemer ved selve virksomhe-
dens indberetning af den digitale årsrapport til styrelsen.  

Kontrollerne er af teknisk og formel karakter og kan eksempelvis være en kontrol af, at akti-
ver og passiver skal stemme i den digitale årsrapport.  

Kontrollerne er dokumenteret på styrelsens hjemmeside således, at sy-stemleverandører, 
virksomheder, revisorer m.fl. har mulighed for at implementere kontrollerne i deres systemer, 
inden reglerne aktiveres i styrelsens it-systemer. Regler sendes også til orientering ved styrel-
sens nyhedsbrev om digitale årsrapporter.  

Det skal bemærkes, at reglerne primært er rettet mod IT-softwareudviklere med kompetence 
inden for XBRL. 

 Dokumentation for tekniske kontroller 
 Dokumentation for kontroller af forretningsregler 
 Abonnér på styrelsens nyhedsbrev om digitale årsrapporter 

3.9.5. Digitale straksafgørelser ved hård modtagekontrol 
Styrelsen har i forbindelse med vedtagelse af lov nr. 642 af 19. maj 2020 (kontrolpakken), 
som omfatter ændringer til årsregnskabsloven, tilpasset indberetningsløsningen. 

I kontrolpakken tydeliggøres det, at styrelsen ved såkaldte digitale straksafgørelser kan afvise 
en årsrapport, som indeholder fejl og mangler. Her menes hårde kontroller, jf. afsnit 3.9.4. 

Hvis en virksomhed indberetter en årsrapport og bliver afvist af en hård kontrol, vil fejlbeske-
den være relativ kortfattet. Hovedparten af virksomhederne vil rette den pågældende fejl og 
indberette på ny kort efter. Hvis virksomheden fortsat ikke har indberettet årsrapporten se-
nest 24 timer efter modtagelse af den oprindelige fejlbesked, sender styrelsen en afgørelse til 
virksomheden. Af afgørelsen fremgår det, at virksomhedens forsøg på indberetning er afvist, 
og at årsrapporten derfor endnu ikke er modtaget. Af afgørelsen fremgår ligeledes en klage-
vejledning. Erhvervsstyrelsen arbejder på, at systemet ligeledes sender en kopi til indberet-
ter.  

3.9.6. Indberetning af nettoomsætning 

§ 27, stk. 3 og 4 
Små virksomheder kan i henhold til lovens § 32, stk. 1, sammendrage en række poster i resul-
tatopgørelsen og dermed undlade at oplyse om nettoomsætning i årsrapporten. Tilsvarende 
gælder for mellemstore virksomheder omfattet af regnskabsklasse C, jf. § 81, stk. 1, sam-
menholdt med § 32, stk.  

For årsrapporter, som indberettes efter den 1. januar 2021, skal virksomheder, der anvender 
muligheden for ikke at oplyse nettoomsætning i resultatopgørelsen, indberette nettoomsæt-
ningen, jf. lovens § 138, stk. 6. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-12/Oversigt%20over%20tekniske%20regler%20ved%20indsendelse%20af%20digitale%20%C3%A5rapporter%202019_12_v1_7.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-12/191220%20Oversigt%20over%20Forretningsregler%20ved%20indsendelse%20af%20digitale%20%C3%A5rapporter%202019_12_v1_10.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/abonner
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Små og mellemstore virksomheder, der ikke oplyser nettoomsætningen i resultatopgørelsen, 
og som derfor skal oplyse om nettoomsætningen, jf. § 138, stk. 7, har ikke pligt til at oplyse 
sammenligningstal for nettoomsætningen, jf. lovens § 24, stk. 1.  

Mellemstore virksomheder, der ikke oplyser nettoomsætningen i resultatopgørelsen, og som 
derfor skal oplyse om nettoomsætningen, jf. § 138, stk. 7, har ikke pligt til at medtage netto-
omsætningen i 5-årsoversigten, jf. § 101, stk. 2, 2. pkt. 

Virksomheder, der ikke oplyser nettoomsætningen i resultatopgørelsen i årsrapporten, skal 
fremover indberette oplysning om nettoomsætning på én af følgende måder: 

 i et særskilt XBRL-dokument (oplysningen offentliggøres ikke) eller 
 indtastes i forbindelse med indberetning af årsrapporten (oplysningen offentliggøres 

ikke) 

Det betyder, at såfremt oplysningen om nettoomsætning allerede er en del af resultatopgørel-
sen i årsrapporten, skal virksomheden ikke foretage sig yderligere. Hvis oplysningen derimod 
ikke fremgår af resultatopgørelsen, vil virksomheden blive bedt om at uploade en yderligere 
XBRL-fil eller indtaste oplysningen. 

Ved indberetning af årsrapporten i Regnskab Basis kan virksomheden indtaste oplysningen og 
samtidig angive, om den ønskes offentliggjort eller ej. 

Ved indberetning af årsrapporten i Regnskab Special kan virksomheden enten vælge at uplo-
ade et særskilt XBRL-dokument, som indeholder oplysningen, eller indtaste oplysningen i for-
bindelse med indberetning af årsrapporten. 

Ved indberetning af årsrapporten i system til system-løsningen skal virksomheden indberette 
et særskilt XBRL-dokument, som indeholder oplysningen. Det er ikke muligt at indtaste oplys-
ningen om nettoomsætning ved indberetning af årsrapporten i denne indberetningskanal. 

Virksomheder, der ikke anvender lovens § 32, skal oplyse nettoomsætningen, selvom denne 
er 0. 

Det er vurderingen, at 0-poster kan kræves oplyst, jf. lovens § 160, hvorefter styrelsen kan 
forlange de oplysninger af en virksomhed, som er nødvendige for, at styrelsen kan tage stil-
ling til, om der er sket en overtrædelse af bestemmelser i årsregnskabsloven. Det er styrel-
sens vurdering, at der med § 160 er hjemmel til at opstille et generelt krav i IT-løsningen om, 
at virksomheder, der har en nettoomsætning på 0, oplyser dette i årsrapporten, hvis virksom-
heden ikke anvender § 32.  

§ 160 har traditionelt kun været anvendt til at indhente oplysninger ifm. konkrete kontrolsa-
ger påbegyndt efter indberetningen af en årsrapport og ikke til generelt at kræve en bestemt 
oplysning indberettet eller oplyst ifm. indberetningen af årsrapporten til brug for gennemfø-
relse af en generel, digital, forudgående kontrol. Det er imidlertid vurderingen, at der med § 
160 er hjemmel til at opstille et generelt krav i IT-løsningen om, at virksomheder, der har en 
nettoomsætning på 0, oplyser dette i årsrapporten, hvis virksomheden ikke anvender § 32. Et 
sådant krav er udtryk for en fremrykket anvendelse af § 160 til indberetningstidspunktet.  

Styrelsen understreger, at det ikke er tanken, at § 160 nu vil blive anvendt til at pålægge virk-
somhederne at oplyse om en lang række flere 0-poster. Nettoomsætningen er imidlertid af 
central betydning for, at styrelsen kan gennemføre helt grundlæggende kontroller, nemlig 
kontrol af om virksomheden har aflagt regnskabet efter reglerne i den korrekte regnskabs-
klasse, og om fravalg af revision er foretaget i overensstemmelse med reglerne. Disse 
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kontroller bør af hensyn til regnskabsbruger netop ske allerede ifm. indberetningen, så styrel-
sen kan afvise at offentliggøre årsrapporter, der indeholder helt basale fejl og overtrædelser. 

§ 27, stk. 5 
Oplysning om nettoomsætning følger definitionen på nettoomsætningen, jf. lovens bilag 1, C, 
nr. 13. 

Finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed skal således ikke tillægges i 
forbindelse med indberetning af nettoomsætningen. 

3.10. Underskriftskrav m.v. 

§ 28, stk. 1 
Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at den er udarbejdet og godkendt i 
overensstemmelse med lovgivningen for den pågældende virksomhedstype, herunder virk-
somhedens vedtægter. 

§ 28, stk. 2 
Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet årsrapporten - dvs. virksomhedens ledelse. 
Hermed menes alle medlemmerne af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer. I lovens bilag 
1, A, nr. 6, er det defineret, hvad der skal forstås ved ”virksomhedens ledelse”. Se nærmere 
om ledelsens ansvar for årsrapporten i kommentarerne til § 2, stk. 1. 

Det skal desuden fremgå, hvem der har godkendt årsrapporten - dvs. generalforsamlingen el-
ler et tilsvarende godkendelsesorgan i henhold til den lovgivning, der gælder for den pågæl-
dende virksomhedstype. 

Endvidere skal det fremgå, hvem der har bekræftet årsrapporten. Det vil typisk være dirigen-
ten for generalforsamlingen. Se nærmere herom i kommentarerne til § 28, stk. 3. 

De pågældendes fulde navne og funktioner skal være tydeligt angivet i årsrapporten. De an-
førte navne skal være identiske med de navne, som er registreret for den pågældende i Folke-
registret. Navnene og funktionerne skal være let læselige, hvilket som udgangspunkt betyder, 
at de skal være skrevet maskinelt, dvs. med trykte bogstaver, eller med blokbogstaver. 

§ 28, stk. 3 
Dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan, som har god-
kendt årsrapporten, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, 

 at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, fx direktion 
og bestyrelse, og 

 at årsrapporten har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen eller et tilsva-
rende godkendelsesorgan. 

Dirigentens underskrift skal være afgivet af den pågældende personligt. Der kan ikke gives 
fuldmagt til en anden til at underskrive dokumentet på den pågældendes vegne. 

Se nærmere om årsrapportens godkendelse af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer i 
kommentarerne til § 2, stk. 1, og § 28, stk. 5. 

Se også kommentarerne til § 28, stk. 6, hvoraf det fremgår, at dirigentens underskrift på års-
rapporten ikke behøver at være gengivet i den digitalt indberettede årsrapport, men dirigen-
tens underskrift skal naturligvis være afgivet, inden årsrapporten indberettes til styrelsen. 
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Dirigentens underskrift kan være påført fysisk eller digitalt. Se nærmere herom i kommenta-
rerne til § 3. 

§ 28, stk. 4 
Hvis en revisor har afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen indgå i årsrappor-
ten. Erklæringen skal fremgå af det eksemplar af årsrapporten, som virksomheden opbevarer, 
og erklæringen skal fremgå af både den strukturerede og den læsbare del af den indberettede 
årsrapport. Det er væsentligt at bemærke, at revisors erklæring er afgivet på baggrund af den 
læsbare del, og ikke den strukturerede del, med mindre det eksplicit er angivet i erklæringen. 
Erklæringen i den strukturerede del er dermed som udgangspunkt blot en gengivelse af erklæ-
ringen i den læsbare del. 

Erklæringen skal være underskrevet af revisor, og det skal tydeligt fremgå, hvem der har afgi-
vet erklæringen.  

Den pågældendes fulde navn, titel og MNE-nr. skal være tydeligt angivet i årsrapporten såle-
des, som det er forklaret i kommentarerne til § 28, stk. 2. Desuden skal navnet på revisions-
virksomheden fremgå, jf. erklæringsbekendtgørelsens § 5, stk. 9. 

MNE-nr. er et offentligt, unikt identifikationsnummer. Det kan fremfindes ved at søge på revi-
sors navn på data.virk.dk og vælge det link, hvor der vises en tilknytning til register over god-
kendte revisorer og revisionsvirksomheder. Derefter vælges fanen for liberale erhverv, hvor-
efter nummeret fremgår. 

Derudover skal revisionsvirksomhedens CVR-nr. anføres. Dette skal ske i forbindelse med re-
visors og revisionsvirksomhedens navn i selve erklæringen. CVR-nummeret skal anføres i 
både den strukturerede og læsbare del. 

En godkendt revisor kan afgive en erklæring om assistance med opstilling af årsrapporten. En 
sådan erklæring uden sikkerhed kan lovligt afgives af revisor uden tilknytning til en godkendt 
revisionsvirksomhed. I disse situationer er der dermed ikke nødvendigvis et CVR-nr. at anføre 
i erklæringen. 

Revisor skal selv underskrive erklæringen. Det er ikke tilstrækkeligt, at revisors navn fremgår 
med trykte bogstaver, ligesom påtegningen ikke kan være underskrevet af andre efter fuld-
magt. Revisor kan således ikke lade sin sekretær underskrive en påtegning efter fuldmagt, 
hvis revisor er forhindret på grund af ferie eller andre årsager. Hvis revisor er forhindret i at 
underskrive, må godkendelsen af årsrapporten udskydes eller opgaven overdrages til en an-
den godkendt revisor, som herefter påtager sig det fulde ansvar for revisionen. 

Revisors underskrift skal være dateret. Underskriftens datering skal svare til datoen for afgi-
velsen af erklæringen, som ikke må afgives, før alle medlemmer af de ansvarlige ledelsesorga-
ner reelt har påtaget sig ansvaret for årsrapporten – som oftest dokumenteret ved ledelsens 
underskrifter i årsrapporten. Se nærmere herom i kommentarerne til § 28, stk. 5, og til § 3.  

Revisors underskrift kan være påført fysisk eller digitalt. Se nærmere herom i kommentarerne 
til § 3. 

§ 28, stk. 5 
Virksomheden skal opbevare et eksemplar af årsrapporten, som er underskrevet af dirigenten 
for generalforsamlingen og en eventuel revisor, som omtalt i kommentarerne til § 28, stk. 3 
og 4, og som er underskrevet af alle medlemmerne af virksomhedens ansvarlige ledelsesorga-
ner. 

https://data.virk.dk/
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Hvis der kun er et enkelt medlem i virksomhedens ansvarlige ledelsesorgan på tidspunktet for 
årsrapportens godkendelse, behøver den pågældende ikke at underskrive årsrapporten, hvis 
der er tale om en virksomhed omfattet af regnskabsklasse B eller C, jf. § 9 a i loven. Der vil 
typisk være tale om en eneanpartshaver, som er direktør i selskabet. 

Det følgende vedrører de tilfælde, hvor der er flere ansvarlige ledelsesmedlemmer på tids-
punktet for årsrapportens godkendelse. Når årsrapporten er udarbejdet, skal alle medlem-
merne af de ansvarlige ledelsesorganer underskrive årsrapporten og datere underskriften, jf. 
lovens § 9. 

Ledelsesansvaret er personligt. Ledelsesmedlemmerne skal derfor underskrive årsrapporten 
personligt. Et ledelsesmedlem kan således ikke give en anden fuldmagt til at underskrive års-
rapporten på den pågældendes vegne. 

Ledelsesmedlemmerne behøver ikke at underskrive årsrapporten samtidig, og underskrif-
terne behøver ikke at fremgå af det samme dokument. Underskrifterne kan således være in-
deholdt i flere dokumenter, som tilsammen udgør underskriftseksemplaret, forudsat at ind-
holdet af de underskrevne dokumenter er identisk. Ledelsesmedlemmerne behøver heller ikke 
at underskrive på samme måde - nogle ledelsesmedlemmer kan fx vælge at underskrive med 
en fysisk underskrift, mens andre underskriver med en digital signatur. Se nærmere herom i 
kommentarerne til § 3. 

Hvis underskriften påføres fysisk, skal underskriften og underskriftens datering placeres i til-
knytning til ledelsespåtegningen. 

Hvis underskriften påføres digitalt, stilles der ikke krav om, at underskriften og underskriftens 
datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. I så fald er det tilstrækkeligt, at ledel-
sesmedlemmets navn er anført maskinelt (dvs. med trykte bogstaver) i tilknytning til ledelses-
påtegningen, og at underskriftstidspunktet er anført i tilknytning til oplysningen om, at års-
rapporten er underskrevet digitalt af det pågældende ledelsesmedlem. 

Ledelsens ansvar for årsrapporten er nærmere beskrevet i kommentarerne til § 2, stk. 1. 

Virksomheden skal opbevare underskriftseksemplaret i læsbar skrift eller i en version, der kan 
udskrives i læsbar skrift. 

§ 28, stk. 6 
Hvis årsrapporten indberettes digitalt, stilles der ikke krav om gengivelse af fysiske under-
skrifter i den indberettede årsrapport. Det er derfor ikke nødvendigt, at PDF-filen af årsrap-
porten er en scannet version af årsrapporten indeholdende de fysiske underskrifter. 

Derimod vil den, der indberetter årsrapporten, indestå over for styrelsen for, at årsrapporten 
er underskrevet af en eventuel revisor, hvis revisor har afgivet en erklæring til årsrapporten, 
og at årsrapporten er underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen eller et tilsvarende 
godkendelsesorgan. 

Hvis fx en ansat i virksomheden indberetter årsrapporten digitalt for virksomheden, vil virk-
somhedens ledelse i sin egenskab af hvervgiver i denne forbindelse skulle forstås som indbe-
retter, som forklaret i kommentarerne til § 1, stk. 2. Det er dermed virksomhedens ledelse, 
som over for styrelsen er ansvarlig for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og en 
eventuel revisor. 

Virksomheden kan også vælge at anmode en rådgiver, fx en revisor, om at foretage indberet-
ningen af årsrapporten på virksomhedens vegne. Hvis rådgiveren overlader det til en ansat i 
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rådgiverens virksomhed, vil rådgiveren i sin egenskab af arbejdsgiver blive betragtet som ind-
beretter. 

§ 28, stk. 7 
Indberetteren har et selvstændigt ansvar for årsrapporter, der indberettes til Erhvervsstyrel-
sen. 

Indberetteren indestår således over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af diri-
genten og en eventuel revisor. Se nærmere herom i kommentarerne til § 28, stk. 3 og 4. 

Indberetteren indestår desuden for, at det er den endelige, godkendte version af årsrappor-
ten, som er indberettet til styrelsen. Se nærmere herom i kommentarerne til § 2, stk. 3. 

 
4. Indberetning af undtagelseserklæring m.v. i stedet for årsrapport 

§ 29, stk. 1 
Generelt er bestemmelserne om indberetning af undtagelseserklæringer de samme som de, 
der gælder for indberetning af årsrapporter. Der gælder således de samme frister og sanktio-
ner i forhold til undtagelseserklæringer som i forhold til årsrapporter. 

Virksomheder, der indberetter undtagelseserklæring, skal indberette de ledsagende doku-
menter, som loven kræver, sammen med undtagelseserklæringen. Indberetningsfristen anses 
først for opfyldt, når alle indberetningspligtige dokumenter er modtaget i styrelsen.  

§ 29, stk. 2-4 
Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes via styrelsens digitale selvbetjeningsløs-
ning til indberetning af undtagelseserklæringer via indberet.virk.dk. 

I selvbetjeningsløsningen skal indberetter først angive, hvilken type erklæring, der er tale om. 
For hver type erklæring vejledes indberetter gennem de nødvendige oplysningskrav og bilags-
muligheder, hvilket varierer fra erklæring til erklæring. 

For hver erklæring er det muligt at udskrive et underskriftsblad til brug for ledelsens under-
skrifter, som virksomheden skal opbevare. Se nærmere herom i kommentarerne til stk. 7. 

Den indberettede undtagelseserklæring skal således ikke være underskrevet fysisk. 

Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen er overholdt. 

Konsekvenserne ved for sen eller manglende indberetning af en undtagelseserklæring er de 
samme, som ved for sen eller manglende indberetning af en årsrapport.  

Se kommentarerne til § 25. 

§ 29, stk. 5 
I tilfælde af nedbrud i selvbetjeningsløsningen, se kommentarerne til § 26. 

§ 29, stk. 6 
Virksomhedens ledelse har det overordnede ansvar for, at undtagelseserklæringen med even-
tuelle bilag er udarbejdet, godkendt og indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lov-
givningen. Se kommentarerne til § 2, stk. 1.  

https://virk.dk/
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Derudover har indberetteren et selvstændigt ansvar for indberetningen.  

Se kommentarerne til § 1, stk. 2, om, hvem der kan optræde som indberetter.  

Indberetteren indestår således over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er 
godkendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne 
for at anvende undtagelsen er opfyldt, jf. § 29, stk. 6.   

Se også kommentarerne til den generelle bestemmelse i § 2, stk. 3, om indberetterens an-
svar. Heraf fremgår det, at styrelsen i indtil 5 år fra modtagelsen af indberetningen kan 
kræve, at indberetteren indsender bevis for, at betingelserne for at anvende undtagelseser-
klæring er opfyldt.  

§ 29, stk. 7 
Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som er underskrevet af 
alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at an-
vende undtagelsen er opfyldt. 

Undtagelseserklæringen kan være underskrevet fysisk eller digitalt, som forklaret i kommen-
tarerne til § 3. 

Der stilles ikke krav om gengivelse af underskrifter i den indberettede undtagelseserklæring. 

Bestemmelserne om omgørelser gælder tilsvarende for undtagelseserklæringer, som indbe-
rettes i stedet for årsrapporter. Se kommentarerne til § 11. 

 
5. Indberetning af halvårsrapport for statslige aktieselskaber 

§ 30, stk. 1 
Statslige aktieselskaber er forpligtigede til at udarbejde og indberette en halvårsrapport, så 
den er modtaget i styrelsen/indberettet senest 3 måneder efter halvårsperiodens udløb. 

Der er ikke mulighed for at indberette eventuelt yderligere frivilligt aflagte delårsrapporter, 
typisk kvartalsrapporter. 

I de særlige tilfælde, hvor halvårsrapportperioden er sammenfaldende med perioden for års-
rapporten – fx på grund af omlægning af regnskabsår med en omlægningsperiode på 6 måne-
der – accepterer styrelsen, at årsrapporten og halvårsrapporten indberettes som ét doku-
ment. På forsiden af dokumentet skal det tydeligt fremgå, at det anes for at være både halv-
årsrapport og årsrapport. Den korteste indberetningsfrist for de to dokumenter – dvs. de tre 
måneder for halvårsrapporten – skal overholdes, for at denne model kan bruges.  

Halvårsrapporten skal indberettes i Regnskab Special. 

§ 30, stk. 2 
Hvis fristen for modtagelsen af halvårsrapporten overskrides, kan styrelsen pålægge ledelsen 
tvangsbøder i henhold til lovens § 162, stk. 1, nr. 1. Der kan derimod ikke pålægges adfærds-
regulerende afgifter ved for sen modtagelse af halvårsrapporten.  

§ 30, stk. 3 
Kravene til anførelse af selskabets navn, CVR-nummer samt hjemstedsadresse svarer til kra-
vene til årsrapporten i bekendtgørelsens § 27. 
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§ 30, stk. 4 
Der er ikke krav om revision, review eller andre handlinger fra revisor for så vidt angår halv-
årsrapporten. Har en statsautoriseret revisor imidlertid foretaget revision eller review af sel-
skabets halvårsrapport skal den tilhørende erklæring indgå i halvårsrapporten. Bestemmelsen 
er afgrænset til erklæringer fra en statsautoriseret revisor, da årsrapporten skal være revide-
ret af en sådan. 

Der er ikke – som i delårsrapporter for børsnoterede virksomheder – krav om, at det eksplicit 
skal oplyses i halvårsrapporten, hvis den ikke er revideret af en statsautoriseret revisor. 

§ 30, stk. 5 
Der stilles ikke krav om gengivelse af underskrifter i den indberettede halvårsrapport. 

§ 30, stk. 6 
Selskabets ledelse har det overordnede ansvar for, at halvårsrapporten er udarbejdet, god-
kendt og indberettet til styrelsen i overensstemmelse med lovgivningen. Se kommentarerne 
til § 2, stk. 1. 

Derudover har indberetteren et selvstændigt ansvar for indberetningen. 

Se kommentarerne til § 1, stk. 2, om, hvem der kan optræde som indberetter. 

Indberetteren indestår således over for Erhvervsstyrelsen for, at halvårsrapporten er god-
kendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for halvårsrapporten, jf. 
§ 30, stk. 6. Endvidere indestår indberetteren over for styrelsen for, at halvårsrapporten er 
underskrevet af en eventuel revisor. 

Se også kommentarerne til den generelle bestemmelse i § 3, stk. 2, om indberetterens an-
svar. 

§ 30, stk. 7 
Selskabet skal opbevare et eksemplar af halvårsrapporten, der er underskrevet af samtlige 
medlemmer af den ansvarlige ledelse samt af en eventuel revisor, som har afgivet en erklæ-
ring til halvårsrapporten. 

De pågældendes navne og funktioner skal tydeligt fremgå af halvårsrapporten. Halvårsrap-
porten kan være underskrevet på forskellig måde fysisk eller digitalt. Se nærmere herom i 
kommentarerne til § 3. 

 
6. Indberetning af delårsrapport for børsnoterede virksomheder 

§ 31 stk. 1 og 2 
Alle børsnoterede virksomheder er som udgangspunkt forpligtede til at udarbejde en halvårs-
rapport og skal indberette den til styrelsen. 

Det er styrelsens hensigt, at de bestemmelser, der gælder for digital indberetning af årsrap-
porter for børsnoterede virksomheder, umiddelbart også er gældende for digital indberetning 
af delårsrapporterne. 
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Børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D skal desuden indberette andre (fri-
villigt aflagte) delårsrapporter, typisk kvartalsrapporter: 

  Børsnoterede virksomheder om-
fattet af regnskabsklasse D 

Børsnoterede virksomheder om-
fattet af regnskabsklasse A 

Pligt til at udarbejde 
halvårsrapport? Ja Ja, som hovedregel 

Pligt til at udarbejde 
kvartalsrapport? Nej Nej 

Indberetning af 
halvårsrapport til 
styrelsen? 

Ja Nej, ikke muligt 

Indberetning af 
kvartalsrapport til 
styrelsen? 

Ja, hvis udarbejdet og offentlig-
gjort Nej, ikke muligt 

Herudover er følgende børsnoterede virksomheder omfattet af regnskabsklasse D undtaget 
fra kravet om aflæggelse af delårsrapporter, jf. lovens § 134 a og delårsrapportbekendtgørel-
sens § 1, stk. 4: 

 Virksomheder, der alene udsteder gældsinstrumenter, der er optaget til handel på et re-
guleret marked i et EU/EØS-land, og 

 hvis pålydende værdi pr. enhed 
o er på mindst 100.000 euro, eller 
o på udstedelsesdagen svarer til mindst 100.000 euro, hvis gældsinstrumentet er 

udstedt i en anden valuta end euro 

I de særlige tilfælde, hvor delårsrapportperioden er sammenfaldende med perioden for års-
rapporten – fx på grund af omlægning af regnskabsår – accepterer styrelsen, at årsrapporten 
og delårsrapporten indberettes som ét dokument. På forsiden af dokumentet skal det tydeligt 
fremgå, at det anses for at være både delårsrapport og årsrapport. Den korteste indberet-
ningsfrist for de to dokumenter – dvs. de tre måneder for halvårsrapporten – skal overholdes, 
for at denne model kan bruges.  

§ 31, stk. 3 
Delårsrapporterne for de børsnoterede virksomheder, der er forpligtigede til at indberette 
disse, skal være modtaget i styrelsen senest 3 måneder efter delårsrapportperiodens udløb. 
(Til orientering opererer Nasdaq Copenhagen dog med et krav på 2 måneder.) 

Bestemmelserne for statslige aktieselskaber om indberetningsfristen, tvangsbøder, krav til 
dokumentets forside, eventuel påtegning fra revisor, underskrifter og indberetters ansvar i 
§ 30 finder, med de fornødne tilpasninger, tilsvarende anvendelse på delårsrapporter, som 
indberettes til Erhvervsstyrelsen.  
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7. Klageadgang, straf, ikrafttræden m.v. 

7.1. Klageadgang 

§ 32, stk. 1 
Styrelsens afgørelser efter indsendelsesbekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenæv-
net senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2. 

Erhvervsankenævnet er en uafhængig klageinstans for administrative afgørelser. Ankenæv-
nets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan pådømmes 
ved domstolene. Ankenævnet udgiver en årsberetning, hvori relevante afgørelser gengives i 
anonymiseret form. Ankenævnets virksomhed er reguleret af bek. nr. 1135 af 13. oktober 
2017 med hjemmel i lov om Erhvervsankenævnet, jf. bekendtgørelse af lov nr. 1374 af 10. 
december 2013. 

Som udgangspunkt vil en klage ikke have opsættende virkning, men ankenævnet kan konkret 
beslutte, at anken skal have opsættende virkning. Der skal betales et gebyr på kr. 4.000 for at 
få behandlet en klage. Ved klager over forhold, der ikke har forbindelse med klagerens aktu-
elle eller fremtidige erhvervsudøvelse, er gebyret dog kr. 2.000, jf. § 7, stk. 2, i bek. om Er-
hvervsministeriets Erhvervsankenævn. 

§ 32, stk. 2 
Styrelsens afgørelser truffet efter § 150, stk. 3, og § 162 a, stk. 1 og 2, samt afslag på an-
modning om forlængelse af frister kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 
lovens § 163, stk. 2.  

 Ankenævnets årsberetning indeholdende relevante afgørelser gengives i anonymiseret 
form 

7.2. Straf 

§ 33, stk. 1 og 2 
Bestemmelsen fastsætter alene straf for misbrug af adgangen til digital indberetning efter 
§ 13. Straffen er bøde, medmindre der kan idømmes højere straf efter straffeloven. 

Bestemmelserne om indberetning af årsrapport m.v. er efter loven ikke strafbelagte. 

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel. 

7.3. Ikrafttræden m.v. 

§ 34, stk. 1 og 2 
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2020.  

§ 34, stk. 3 
Bekendtgørelsen har virkning for årsrapporter m.v., som indberettes efter den 31. december 
2020. 

§ 34, stk. 4 
§ 27, stk. 3-5, om indberetning af nettoomsætning har dog først virkning for årsrapporter, 
som indberettes efter den 1. januar 2021. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/erhvervsankenaevnet/aarsberetninger/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1374
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1374
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1135
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1135
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/erhvervsankenaevnet/aarsberetninger/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/erhvervsankenaevnet/aarsberetninger/
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1. Generelt om rapportering og dataetik 
De største danske virksomheder skal i forbindelse med deres årsrapport redegøre for virk-
somhedens politik for dataetik, såfremt virksomheden har en politik for dataetik. Hvis virk-
somheden ikke har en sådan politik, skal virksomheden forklare hvorfor. Der er således tale 
om anvendelse af det velkendte følg-eller-forklar princip, som også kendes fra blandt andet 
reglerne om redegørelse for samfundsansvar.  

Formålet med reglerne er at give regnskabsbrugerne et billede af virksomhedens eventuelle 
politik for dataetik i forbindelse med dataanvendelse, herunder udvikling og brug af kunstig 
intelligens m.v.  

Privatliv og databeskyttelse er fundamentelle rettigheder, som bl.a. fremgår af FN’s menne-
skerettighedserklæring, og retten til databeskyttelse er anerkendt som en grundlæggende 
rettighed i EU’s charter om grundlæggende rettigheder. 

 Læs mere om FN’s menneskerettighedserklæring på ohchr.org 
 Læs mere om EU’s charter om grundlæggende rettigheder på eur-lex.europa.eu 

Dataetik er blevet et vigtigt emne i takt med den digitale udvikling, som indebærer, at data 
fylder mere og mere i virksomheders forretningsmodeller og dermed, at virksomhederne i sti-
gende omfang anvender data. 

Med kravet om redegørelse for dataetik vil virksomhederne aktivt skulle tage stilling til deres 
ansvar for og arbejde med dataetik efter samme model, som de virksomheder, der skal rap-
portere om deres arbejde med samfundsansvar. Reglerne om redegørelse for dataetik skal 
være med til at skabe åbenhed om og incitament til, at virksomhederne tager højde for de eti-
ske overvejelser, der følger af deres brug af data. Reglerne indebærer således, at både 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-lovpligtig-redegoerelse-dataetik
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dns
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A083%3A0389%3A0403%3Ada%3APDF
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nuværende og mulige samarbejdspartnere, kunder, investorer m.fl. kan orientere sig om, 
hvorvidt den enkelte virksomhed har en politik for dataetik og i givet fald om indholdet heri. 

Reglerne om redegørelse for politik for dataetik bygger på en høj grad af fleksibilitet, hvilket 
bl.a. indebærer, at det er op til de omfattede virksomheder, om de ønsker at have en politik 
for dataetik og i bekræftende fald, hvad indholdet af en sådan politik skal være. Virksomhe-
der, der ikke ønsker en politik for dataetik eller endnu ikke har udarbejdet en sådan, har alene 
pligt til i ledelsesberetningen at oplyse om baggrunden for, at de ikke har en politik for data-
etik. Reglerne om redegørelse for dataetik findes i årsregnskabsloven § 99 d.  

1.1. Hvad er dataetik? 

Begrebet dataetik er ikke et entydigt begreb, og årsregnskabsloven indeholder ikke en defini-
tion af begrebet.  

Det fremgår af kommissoriet for Dataetisk Råd, at:  

”Dataetik forstås overordnet som den etiske dimension af forholdet mellem på den ene 
side teknologi og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikker-
hed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver 
anledning til at overveje. Begrebet omfatter etiske problemstillinger ved anvendelsen af 
data.”  

Dataetik vedrører således de etiske overvejelser, som den enkelte virksomhed bør gøre sig i 
forbindelse med ansvarlig brug af data og nye teknologier. Dataetik er relevant for anvendel-
sen af alle former for data.  

Dataetik går videre end gældende krav til data- og privatlivsbeskyttelse i snæver forstand, 
herunder reglerne om virksomheders behandling af personoplysninger, der følger af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
og af lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyt-
telse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveks-
ling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). 

 Læs mere om EU's Generelle forordning om databeskyttelse eur-lex.europa.eu 
 Læs mere om databeskyttelsesloven på retsinformation.dk 

Det er med andre ord ikke virksomhedens overvejelser i relation til gældende regler om data- 
og privatlivsbeskyttelse, der skal beskrives i virksomhedens redegørelse for dataetik. Reg-
lerne om redegørelse for dataetik er derimod et supplement til allerede gældende regler og 
handler om virksomhedens etiske overvejelser i forhold til, hvordan virksomhedens dataan-
vendelse, udvikling og brug af kunstig intelligens m.v. påvirker vores samfund. Kravet om, at 
virksomheder skal redegøre for deres politik for dataetik, kan ses i forlængelse af årsregn-
skabslovens øvrige krav til ikke-finansielle redegørelser i ledelsesberetningen og handler om 
at skabe gennemsigtighed og om at sætte dataetik på dagsordenen i de største danske virk-
somheder.  

Kravet bygger på samme overordnede principper som rapportering om samfundsansvar. Kra-
vet skal være med til at skabe opmærksomhed om emnet ved at virksomhederne aktivt skal 
tage stilling til spørgsmål om dataetik og virksomhedens arbejde hermed, herunder tage ak-
tivt stilling til valget eller fravalget af en politik. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
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Man kan finde inspiration til, hvordan ens virksomhed kan arbejde med dataetik, og hvilke 
spørgsmål man kan stille sig i forbindelse med arbejdet på virksomhedsguiden.dk. 

 
2. Hvem er omfattet af lovkravet? 

De største danske virksomheder i Danmark er forpligtet til at redegøre for deres valg eller 
fravalg af dataetiske politikker i årsrapporten for regnskabsår, der begynder den 1. januar 
2021 eller senere. 

Folketinget vedtog i 2020 en ændring til årsregnskabsloven, der betyder, at de største dan-
ske virksomheder, som en del af ledelsesberetningen enten skal:  

 Redegøre for deres politik for dataetik, eller 
 Redegøre for baggrunden for at virksomheden ikke har en politik for dataetik. 

De nye regler stiller altså ikke krav om, at de omfattede virksomheder skal have en politik for 
dataetik. 

Reglerne om redegørelse for dataetik er indsat i årsregnskabslovens § 99 d og har virkning 
for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. 

2.1. Finansielle virksomheder 
Finansielle virksomheder er ikke omfattet af årsregnskabsloven og er derfor heller ikke omfat-
tet af denne vejledning. Finanstilsynet har foretaget ændringer i bekendtgørelse om finan-
sielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt bekendtgørelse om 
finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Ændringerne 
indebærer, at finansielle virksomheder med mere end 500 ansatte, børsnoterede finansielle 
virksomheder samt virksomheder, der driver livsforsikringsvirksomhed, samt sådanne virk-
somheders holdingvirksomheder omfattes af et krav om at redegøre for virksomhedens politik 
for dataetik. 

Kravet svarer til § 99 d i årsregnskabsloven. 

 Læs mere om bek. om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber 
m.fl. på retsinformation.dk 

 Læs mere om bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tvær-
gående pensionskasser på retsinformation.dk 

2.2. Hvilke virksomheder er omfattet 
Oplysningskravet i § 99 d omfatter store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C og virk-
somheder omfattet af regnskabsklasse D.  

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden føl-
gende regnskabsår, overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: 

 En balancesum på 156 mio. kr., 
 En nettoomsætning på 313 mio. kr. og 
 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. 

Disse tre størrelsesgrænser gælder for den enkelte virksomhed, ikke for hele koncernen. De 
oplyste størrelsesgrænser følger af årsregnskabsloven § 7.  

https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/dataetik/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/838
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/741
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1593
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1593
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1592
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1592
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Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset 
disses størrelse. 

2.3. Undtagelser 
Årsregnskabslovens § 99 d indeholder visse undtagelser til reglerne om redegørelse for data-
etiske politikker for virksomheder, der indgår i en koncern. 

En modervirksomhed kan således undlade at give redegørelsen for politikker om dataetik i sit 
eget årsregnskab, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab og heri giver rede-
gørelsen for koncernen som helhed. Det følger af § 99 d, stk. 2. 

Dattervirksomheder er fritaget for at redegøre for politikker om dataetik, hvis modervirksom-
heden oplyser om dataetiske politikker for hele koncernen. Redegørelsen skal dække samme 
periode som regnskabsperioden. Redegørelsen kan gives af den umiddelbart overliggende 
modervirksomhed eller en højereliggende modervirksomhed. En dattervirksomhed, der an-
vender denne mulighed, skal i sin ledelsesberetning oplyse navn og CVR-nummer på den mo-
dervirksomhed, der har offentliggjort redegørelsen, Hvis modervirksomheden har offentlig-
gjort redegørelsen for koncernens dataetiske politik på virksomhedens hjemmeside, skal dat-
tervirksomheden udover at angive hvilken modervirksomhed, der har medtaget redegørelsen, 
indsætte et link til den hjemmeside, hvor redegørelsen er offentliggjort. Med en sådan henvis-
ning i dattervirksomhedens ledelsesberetning får regnskabsbrugeren oplyst, hvor redegørel-
sen kan findes. Det følger af § 99 d, stk. 3 og bemærkningerne til bestemmelsen. 

 

3. Hvem er målgruppen for din rapportering? 
Et af de overordnede formål med årsregnskabsloven er at give regnskabsbrugere, dvs. virk-
somhedens samhandelspartnere, investorer, medarbejdere, aktionærer, forbrugere, civilsam-
fundet, offentlige myndigheder m.fl., mulighed for at bedømme virksomhedens økonomiske 
stilling og resultat.  

Redegørelsen for virksomhedens dataetiske politik hører til i gruppen af såkaldte ikke-finan-
sielle redegørelser i årsrapporten – ligesom f.eks. redegørelsen for samfundsansvar. Redegø-
relsen for dataetik skal som nævnt være med til at give et helhedsbillede af virksomheden. 

Med kravet om redegørelse for dataetik skal virksomhederne aktivt tage stilling til deres an-
svar for og arbejde med dataetik efter samme model, som de virksomheder, der skal rappor-
tere om deres arbejde med samfundsansvar. Reglerne om redegørelse for dataetik skal være 
med til at skabe åbenhed om og incitament til, at virksomhederne tager højde for de etiske 
overvejelser, der følger af deres brug af data.  

Reglerne om rapportering af virksomhedens dataetiske politik skal også ses i lyset af årsregn-
skabsloven § 12, som indeholder et generelt krav om, at en virksomheds årsrapport skal ud-
arbejdes med henblik på at støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.  
Forskellige virksomheder har forskellige regnskabsbrugere og dermed også forskellige mål-
grupper for deres rapportering. Reglerne er udformet, så virksomheder, der har en politik for 
dataetik, skal redegøre for deres arbejde med og deres politik for dataetik. Virksomheder, der 
ikke har en politik for dataetik, skal redegøre for baggrunden for, at de ikke har en politik. 
Herudover indeholder reglerne nogle få krav til redegørelsens form og offentliggørelses-
måde.   

Virksomhederne har derudover stor frihed i valg af sin kommunikationsform. Kommunikatio-
nen af virksomhedens arbejde med dataetik kan derfor målrettes mod de vigtigste 
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interessenter. Der kan f.eks. være forskelle i kommunikationen, afhængigt af, om virksomhe-
den primært kommunikerer til professionelle investorer eller medarbejdere. 

 

4. Hvad skal der redegøres om? 

Dataetiske politikker vedrører de etiske overvejelser, en virksomhed bør gøre sig i forbin-
delse med dens ansvarlige brug af data og nye teknologier. Dataetik er relevant for anven-
delsen af alle former for data. 

De virksomheder, der er omfattet af kravet, skal supplere ledelsesberetningen med en rede-
gørelse for virksomhedens politik for dataetik efter følg-eller-forklar-princippet, der kendes 
fra bl.a. reglerne om virksomhedernes redegørelser for samfundsansvar i årsregnskabslovens 
§ 99 a. Der er således ikke krav om, at de omfattede virksomheder skal have en politik for da-
taetik, men hvis virksomheden har en dataetisk politik, skal der redegøres for denne. Har virk-
somheden derimod ikke en politik for dataetik, skal virksomheden i sin ledelsesberetning for-
klare baggrunden herfor.  

4.1. Beskrivelse af virksomhedens politik for dataetik og arbejdet hermed 
Ved politikker for dataetik forstås bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger 
eller andet, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik. Det er således ikke 
afgørende, hvilken benævnelse virksomheden har valgt at give politikken. Politikken behøver 
ikke være formuleret i et skriftligt dokument i virksomheden - der kan ligeledes være tale om 
en mundtligt formuleret politik. 

Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse, at virksomheden har en politik for dataetik. Redegørelsen 
skal indeholde en beskrivelse af indholdet af politikken og en beskrivelse af virksomhedens ar-
bejde med dataetik. 

Der er ikke fastsat detaljerede krav til redegørelsen, fordi den enkelte virksomhed individuelt 
og frivilligt beslutter, hvad politikken skal indeholde, og hvordan virksomheden arbejder her-
med. 

4.2. Eksempler på indholdet af en politik 
En redegørelse for virksomhedens politik for dataetik kan f.eks. omfatte et eller flere af føl-
gende emner.  

Datatyper, anvendelse og tredjeparter 
Der kan redegøres for, hvilke typer af data virksomheden anvender, og hvordan disse data til-
vejebringes.  

Det kan f.eks. være de kunde-, produktions- og adfærdsdata, som virksomheden selv indsam-
ler og anvender, hvorvidt virksomheden anvender data fra eksterne parter såsom sociale me-
dier, køber andre virksomheders data eller køber data fra data brokers, og hvilke dataetiske 
overvejelser det har givet anledning til.  

Tredjeparters datapolitik 
Hvis virksomheden anvender data fra eksterne parter, kan virksomheden f.eks. redegøre for, 
om disse eksterne parter har en politik for dataetik.  

Hvis virksomheden anvender underleverandører til dataanalyse, kan virksomheden redegøre 
for, om disse har en politik for dataetik.  
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Hvis virksomheden selv sælger kundedata eller anden data til tredjepart, kan redegørelsen in-
deholde en beskrivelse af dataetiske overvejelser i denne sammenhæng. 

Nye teknologier til bestemte formål 
En redegørelse kan f.eks.  omfatte en beskrivelse af virksomhedens dataetiske overvejelser, i 
relation til hvordan og til hvilke formål virksomheden anvender nye teknologier, herunder 
kunstig intelligens eller maskinlæring i udviklingen og udbuddet af produkter og tjenester, 
herunder om virksomheden anvender kunstig intelligens til brug for prissætning, optimering 
af produktion, afgørelser, beslutninger og lignende.  

Træning af algoritmer og risiko for forudindtagethed (bias) 
Virksomheder kan, hvis det er relevant, vælge at redegøre for, om virksomheden træner sine 
algoritmer på et datagrundlag, der er repræsentativt for den gruppe mennesker, der service-
res eller udbydes tjenester til, og om virksomheden har processer for at undgå forudindtaget-
hed.  

Personalisering af produkter og tjenester 
Hvis virksomheden både anvender egne data og data fra eksterne parter til segmentering og 
personalisering af virksomhedens produkter og tjenester, kan redegørelsen indeholde beskri-
velser af virksomhedens dataetiske overvejelser i relation til segmentering og personalisering, 
herunder f.eks. de konkrete parametre virksomheden segmenterer og personaliserer på bag-
grund af. 

Intern kontrol og træning af kompetencer 
Redegørelsen kan eksempelvis beskrive virksomhedens dataetiske politik for, hvordan og i 
hvilket omfang medarbejdere bliver trænet, testet og evalueret i dataetik og tilhørende dilem-
maer samt handlingskompetencer i relation hertil. I redegørelsen kan det f.eks. ligeledes be-
skrives, om der er fastsat processer for, hvordan dataetiske dilemmaer løbende bliver disku-
teret i virksomheden.  

Forankring i organisationen 
Redegørelsen kan omfatte en beskrivelse af, hvordan og på hvilket ledelsesmæssige niveau i 
virksomheden, beslutninger om anvendelse af data og ny teknologi er forankret. Redegørel-
sen kan endvidere omfatte, om der foretages en løbende evaluering af virksomhedens indsat-
ser og/eller politikker for dataetik. 

4.3. Yderligere Inspiration til udarbejdelse af politikker for dataetik på virksomheds-
guiden.dk 
På virksomhedsguidens temaside om dataetik finder du en række konkrete eksempler på virk-
somheder, der fortæller om deres arbejde med dataetik. Du finder også en beskrivelse af, 
hvad dataetik er, og hvordan jeres virksomhed kan komme i gang med f.eks. at udarbejde da-
taetiske retningslinjer eller en politik for dataetik. 

På virksomhedsguidens temaside om dataetik vil der løbende blive tilføjet nyt indhold og hen-
visninger til andre dataetiske tiltag. Temasiden om dataetik vil således kunne tjene som inspi-
ration i virksomhedens arbejde med dataetik. 

 Læs mere på virksomhedsguidens temaside om dataetik på virksomhedsguiden.dk 

 

5. Virksomheder, der ikke har en politik for dataetik 
Følg-eller-forklar princippet i årsregnskabsloven § 99 d indebærer, at virksomhederne aktivt 
skal tage stilling til, om de ønsker at have en politik for dataetik.  

https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/dataetik/
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Hvis en virksomhed ikke har en politik for dataetik, skal den oplyse om det i ledelsesberetnin-
gen og forklare baggrunden herfor, jf. § 99 d, stk. 1, 3. pkt. Det er altså ikke tilstrækkeligt til 
at opfylde oplysningskravet, hvis en virksomhed blot skriver, at den ikke har en politik for da-
taetik.  Virksomhedens beskrivelse af, hvorfor den ikke har en politik for dataetik, skal sam-
men med de øvrige dele af årsrapporten støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske dispo-
sitioner i forhold til virksomheden. 

 

6. Hvor skal redegørelsen placeres? 

6.1. Offentliggørelse af redegørelse om dataetik 
Virksomheder, der har en politik for dataetik, skal supplere ledelsesberetningen med en rede-
gørelse for dataetik. Virksomheder, der ikke har en politik for dataetik, skal forklare baggrun-
den herfor i ledelsesberetningen.   

Udgangspunktet er altså, at redegørelsen skal gives i selve ledelsesberetningen.  

En virksomhed har dog mulighed for i stedet for at give redegørelsen på virksomhedens hjem-
meside.  

Virksomheder, der anvender denne mulighed, skal i ledelsesberetningen henvise til hjemmesi-
den, jf. § 99 d, stk. 4. Uanset om virksomheden vælger at offentliggøre redegørelsen for virk-
somhedens politik for dataetik på virksomhedens hjemmeside, anses redegørelsen for at ud-
gøre en del af ledelsesberetningen. Hvis redegørelsen offentliggøres på en hjemmeside, skal 
der være et link i ledelsesberetningen til redegørelsen, så regnskabsbrugerne let kan finde 
den. Redegørelsen skal være tilgængelig på hjemmesiden senest på det tidspunkt, hvor års-
rapporten er tilgængelig for offentligheden og skal dække den samme regnskabsperiode. 

6.2. Opfyldelse af kravet om samlet redegørelse 
Redegørelsen for virksomhedens politik om dataetik skal offentliggøres samlet, dvs. at der 
skal formidles et sammenhængende billede til regnskabsbrugerne. Man kan vælge at struktu-
rere redegørelsen i flere sektioner mhp. at lette læsningen for regnskabsbrugerne. 

Redegørelsen for dataetik skal kunne adskilles fra de øvrige ikke-finansielle redegørelser. 
Dette kan f.eks. gøres ved at indsætte en overskrift, der benævnes ”Redegørelse for data-
etik”. 

Hvis den samlede redegørelse for dataetik offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er 
der ikke noget i vejen for, at virksomheden i sin ledelsesberetning medtager et kort resumé af 
redegørelsen, men det skal herudover fremgå af ledelsesberetningen, at den samlede redegø-
relse er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, og der skal være et direkte link hertil. 

6.3. Ledelsens ansvar 
Det er ledelsens ansvar, at oplysningerne og offentliggørelse heraf er i overensstemmelse 
med lovgivningens krav. Det gælder uanset, hvilken offentliggørelsesmåde virksomheden væl-
ger. 

Virksomheden skal være opmærksom på, hvorvidt oplysningerne i redegørelsen er omfattet 
af børsretlige regler, som kan betyde, at der stilles særlige krav til, hvor oplysningerne skal 
være tilgængelige. 
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Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelser for dataetik 
i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.  

7. På hvilket sprog skal der redegøres? 

Redegørelsen skal være på samme sprog som de øvrige dele af årsrapporten, det vil sige 
på dansk eller engelsk. 

Redegørelsen for politik for dataetik skal udarbejdes på samme sprog som de øvrige dele af 
årsrapporten. Det gælder uanset, om redegørelsen gives i ledelsesberetningen eller på virk-
somhedens hjemmeside. 

Kravene til årsrapportens sprog fremgår af årsregnskabsloven § 138, stk. 3. 

 

8. Krav til revisors udtalelse 

Revisor skal i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 5, afgive en udtalelse om, hvor-
vidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et 
eventuelt koncernregnskab. 

8.1. Revisors udtalelse 
I henhold til årsregnskabsloven § 135 stk. 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt op-
lysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 
koncernregnskab. Revisor skal foretage et såkaldt ”konsistenstjek”.  

Revisors konsistenstjek omfatter ledelsens redegørelse for virksomhedens dataetiske politik, 
der er en del af ledelsesberetningen, uanset om redegørelsen er placeret i ledelsesberetnin-
gen eller på virksomhedens hjemmeside via en henvisning hertil i ledelsesberetningen.  

Revisors udtalelse skal bl.a. omfatte en beskrivelse af eventuelle væsentlige fejl og mangler i 
ledelsesberetningen, som revisor måtte blive opmærksom på ved en gennemlæsning af ledel-
sesberetningen. Mangler kan bestå i, at der savnes en eller flere oplysninger, som lovgivnin-
gen kræver. Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er givet på korrekt vis.  

Det forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetnin-
gen. Revisor skal således gennemlæse ledelsesberetningen og  

 sammenholde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt kon-
cernregnskab og udtale sig om eventuelle uoverensstemmelser, 

 sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt 
med i forbindelse med sin revision af regnskabet, og udtale sig om eventuelle uoverens-
stemmelser 

 ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelses-
beretningen.  

 De nærmere regler herom findes i erklæringsbekendtgørelsen på retsinformation.dk 
 Læs mere i vejledning til erklæringsbekendtgørelsen på erst.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1468
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-bekendtgorelsen-om-godkendte-revisorers-erklaeringer
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8.2. Særlige pligter 
Erhvervsstyrelsen vil i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter års-
regnskabsloven fastsætte nærmere regler om revisors særlige pligter, når virksomheden væl-
ger at offentliggøre sin redegørelse for dataetik på virksomhedens hjemmeside.   

8.3. Revision 
Redegørelsen for dataetik skal ikke revideres, medmindre virksomheden selv vælger at lade 
redegørelsen revidere. Revisor skal derimod som nævnt i afsnit 8.1. foretage et konsistens-
tjek af den lovpligtige redegørelse. 
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1. Præsentation af løntilskud 

 

Præsentation af løntilskud skal foretages brutto i resultatopgørelsen - lønomkostninger 
indregnes i de sædvanlige poster, tilskuddet indregnes som ”andre driftsindtægter”. 

 
Kompensationsordningen for løntilskud giver virksomhederne mulighed for at modtage tilskud 
til lønomkostningerne som følge af nedlukningen af det danske samfund på grund af COVID-
19. 

Det er en forudsætning for modtagelse af tilskuddet, at medarbejderne er sendt hjem og ikke 
arbejder for virksomheden i tilskudsperioden. Det er dog muligt, at medarbejderne arbejder 
en del af tiden, hvilket blot medfører, at beløbet, der kan modtages i kompensation, nedsæt-
tes. Staten modtager således ingen modydelse for tilskuddet, og virksomheden får heller in-
gen ydelse fra medarbejderne i tilskudsperioden. 

Modtagelse af løntilskud fra kompensationsordningen giver anledning til overvejelser om-
kring, hvordan tilskuddet skal præsenteres i resultatopgørelsen. 

Der har været fremført to betragtninger. Der kan anlægges en bruttobetragtning, hvor løn-
omkostninger og tilskud præsenteres særskilt i resultatopgørelsen, dvs. at lønomkostninger 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-regnskabsmaessige-problemstillinger-relateret-til-covid-19
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indregnes i de sædvanlige poster, mens tilskuddet indregnes som ”Andre driftsindtægter”. Al-
ternativt kan der anlægges en nettobetragtning, hvor der i resultatopgørelsen sker modreg-
ning mellem de faktiske lønomkostninger og den modtagne lønkompensation fra staten, såle-
des at det alene er differencen mellem de afholdte lønomkostninger og den modtagne løn-
kompensation, der oplyses som personaleomkostninger i resultatopgørelsen. 

I henhold til årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8, skal hver transaktion, begivenhed og vær-
diændring indregnes og måles hver for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes 
med hinanden. Dette modregningsforbud følger direkte af regnskabsdirektivets artikel 6, 
stk. 1, litra g, som angiver, at enhver modregning mellem aktiv- og passivposter eller mellem 
indtægts- og udgiftsposter er forbudt. Herudover indeholder direktivet en medlemsstatsop-
tion i artikel 6, stk. 2, som giver medlemsstaterne mulighed for i særlige tilfælde at tillade 
modregning. Denne medlemsstatsoption er imidlertid ikke implementeret i dansk ret, hvorfor 
der efter styrelsens opfattelse ikke eksisterer en modregningsadgang mellem kompensations-
beløbet og de omkostninger/tab af indtægter, som virksomhederne kompenseres for. 

Den internationale regnskabsstandard, IAS 20, der omhandler offentlige tilskud, tillader mod-
regning mellem tilskuddet og det forhold, det skal dække, i både resultatopgørelsen og balan-
cen. Et løntilskud kan således modregnes i de faktiske lønomkostninger i henhold til IAS 20, 
afsnit 29-31, men det er ikke et krav. IAS 20 kan dog kun anvendes i den udstrækning, den 
kan rummes inden for årsregnskabslovens ordlyd, hvilket ikke er tilfældet her. 

Det er således styrelsens opfattelse, at der skal foretages en bruttopræsentation, hvor lønud-
gifter og tilskud præsenteres hver for sig i resultatopgørelsen, jf. modregningsforbuddet i års-
regnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8. 

 
2. Præsentation af tilskud til (kompensation for) faste omkostninger 

 

Tilskud til faste omkostninger skal præsenteres som ”andre driftsindtægter” i resultat-
opgørelsen. 

Overvej om tilskuddet er så væsentligt for virksomheden, at det skal præsenteres som 
en særskilt post i resultatopgørelsen. 

 

Kompensationsordningen for tilskud til faste omkostninger har til formål at kompensere virk-
somhederne for en del af omsætningsfaldet relateret til COVID-19. 

Virksomhederne kan i denne kompensationsordning opnå kompensation for eksempelvis om-
kostninger til husleje, renteomkostninger m.v., som følge af, at virksomhederne har fået redu-
ceret omsætningen væsentligt på grund af COVID-19. 

Kompensationsordningen for tilskud til faste omkostninger medfører, at der opstår en regn-
skabsmæssig problemstilling omkring, hvordan tilskuddene skal præsenteres i resultatopgø-
relsen.  

Efter styrelsens opfattelse skal tilskud til faste omkostninger præsenteres som ”andre drifts-
indtægter” i resultatopgørelsen og ikke som nettoomsætning. Der har været anlagt den be-
tragtning, at tilskuddene til de faste omkostninger udgør nettoomsætning, fordi det er tilskud, 
virksomheden har fået som erstatning for den nettoomsætning, som virksomheden er gået 
glip af på grund af COVID-19, herunder som følge af nedlukningen af det danske samfund.  
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Det er imidlertid styrelsens opfattelse, at tilskud til faste omkostninger ikke opfylder definitio-
nen på nettoomsætning i årsregnskabsloven, jf. årsregnskabslovens bilag 1, C, nr. 13, hvor 
det er angivet, at nettoomsætningen er salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. 
med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med 
salgsbeløbet. Tilskuddet er ikke nettoomsætning, da der ikke er leveret en vare eller tjeneste-
ydelse til en ekstern part. 

Som følge heraf skal tilskuddet til faste omkostninger præsenteres som ”andre driftsindtæg-
ter” i resultatopgørelsen. 

Har virksomheden modtaget et væsentligt beløb i tilskud, bør det overvejes, om tilskuddet 
skal præsenteres som en selvstændig post i resultatopgørelsen, jf. årsregnskabslovens § 23, 
stk. 2, der angiver, at nye arabertalsposter kan tilføjes, hvis ikke indholdet er dækket af alle-
rede eksisterende poster. 

I henhold til IAS 20, afsnit 29, så skal: 

Tilskud tilknyttet indkomst præsenteres som en del af resultatet, enten separat eller un-
der en generel overskrift som eksempelvis ”Anden indtægt”. Alternativt kan tilskuddene 
fratrækkes ved indregning af de dertil knyttede omkostninger. 

Det er styrelsens opfattelse, at der efter årsregnskabsloven ikke kan ske modregning mellem 
de faste omkostninger og det modtagne tilskud, som skal dække de faste omkostninger, jf. 
modregningsforbuddet i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8, som er beskrevet nærmere 
ovenfor under punkt 1. 

 
3. Oplysninger om særlige poster i resultatopgørelsen 

 

Tilskud fra kompensationsordningerne er på grund af deres art at anse som særlige po-
ster. 

Virksomheden skal således oplyse om størrelsen og arten af indtægts- og omkostnings-
poster, der er særlige på grund af deres art eller størrelse. 

Oplysningen kan alene udelades, hvis der er tale om, at tilskuddet konkret udgør et 
uvæsentligt beløb. 

 

I henhold til årsregnskabslovens § 67 a skal der oplyses om størrelsen og arten af indtægts- 
og omkostningsposter, som er særlige på grund af deres størrelse eller art. 

Det er styrelsens opfattelse, at de modtagne tilskud fra kompensationsordningerne i udgangs-
punktet er at anse som særlige poster på indtægtssiden allerede på grund af deres art. Bag-
grunden herfor er, at postens karakter gør den særlig, idet der er tale om en helt særlig situa-
tion, hvor staten bl.a. kompenserer virksomhederne for tab af indtægter, som virksomhe-
derne er gået glip af, som følge af nedlukningen af samfundet på grund af COVID-19. 

I forhold til om der ligeledes kan forekomme særlige poster på omkostningssiden i relation til 
COVID-19, så er det styrelsens vurdering, at eksempelvis nedskrivninger også skal anses som 
værende særlige poster, hvis nedskrivningerne er foretaget som en direkte følge af COVID-
19.  
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Visse virksomheder kan også få nye typer af indtægter, fx ved salg af produkter, som er atypi-
ske for virksomheden, og dermed vil disse indtægter skulle betragtes som særlige poster. Et 
konkret eksempel er en drikkevarevirksomhed, der omstiller sin produktion fra drikkevarer til 
håndsprit, og som derfor i 2020 har haft væsentlige indtægter fra salg af håndsprit. Her er 
det styrelsens vurdering, at det vil være relevant at oplyse, hvor stor en del af omsætningen, 
der er relateret til salget af de atypiske produkter for virksomheden, således at regnskabsbru-
ger er oplyst herom. 

Hvorvidt der er et konkret krav om at give oplysning om særlige poster vil afhænge af enten 
postens størrelse eller art. Det vil sige, har virksomheden modtaget et tilskud fra en af kom-
pensationsordningerne, så er dette at betragte som en særlig post på grund af arten af til-
skuddet. Der vil således skulle ske oplysning om dette beløb i henhold til årsregnskabslovens 
§ 67 a, medmindre der er tale om et konkret uvæsentligt beløb. Her gælder således det almin-
delige væsentlighedskriterie.  

 
4. Fastlæggelse af indregningstidspunktet for statslige tilskud relateret til 

COVID-19 
 

Tilskuddet skal som udgangspunkt indregnes i den periode, det vedrører. Det er en for-
udsætning, at der ansøges inden for fristen, og at de objektive kriterier for at opnå til-
skud er opfyldt. 

Virksomheden skal være opmærksom på, der kan være behov for at skønne over til-
skuddets størrelse, hvis dette ikke er modtaget på balancetidspunktet, ligesom der kan 
være behov for at indregne en forpligtelse, som følge af, at virksomheden har fået ud-
betalt ”for meget” i tilskud og forventer at skulle betale en del af dette tilbage. 

Det almindelige periodiseringsprincip gælder, hvorfor virksomheden skal være op-
mærksom på, at kompensationen skal periodiseres og indregnes over to regnskabsår, 
hvis kompensationen dækker begge regnskabsår. 

 

Der kan opstå forskellige problemstillinger, som er relateret til, hvornår der kan ske indreg-
ning af tilskuddet, ligesom der kan være usikkerhed omkring, hvor stort et beløb, der kan ind-
regnes. 

Der er ikke sat begrænsninger på, hvor mange der kan opnå kompensation via regeringens 
hjælpepakker – det vil sige, at hvis betingelserne for at kunne opnå tilskud er til stede, så vil 
virksomheden også opnå tilskuddet. 

I henhold til årsregnskabslovens § 49, stk. 1, skal alle indtægter indregnes i resultatopgørel-
sen i takt med, at de indtjenes. 

Det er styrelsens vurdering, at der skal ske indregning af tilskuddet i den periode det vedrører 
– selvfølgelig forudsat, at virksomheden har ansøgt eller har til hensigt at ansøge, og at de øv-
rige betingelser for at kunne opnå tilskud i øvrigt er opfyldte. Alt efter virksomhedens regn-
skabsår kan der opstå en problemstilling omkring, at der må skønnes over tilskuddets stør-
relse på det tidspunkt, der skal ske indregning heraf. Det vil sige har virksomheden ansøgt om 
tilskud, men endnu ikke fået det udbetalt på det tidspunkt, hvor virksomhedens balancetids-
punkt overskrides, så kan der være behov for et skøn over, hvad størrelsen af tilskuddet vil 
blive, når der indregnes et aktiv. 



 

 

Regnskabsmæssige problemstillinger  

relateret til COVID-19 

2. februar 2021 

5

Der kan ligeledes blive tale om, at der er behov for at indregne en forpligtelse, såfremt virk-
somheden har fået udbetalt et tilskud, men forventer at skulle tilbagebetale en del af dette, 
som følge af, at virksomheden er kommet tidligere i gang med at genoptage aktiviteten end 
forventet på udbetalingstidspunktet. 

Der kan desuden opstå den situation, at den modtagne kompensation dækker flere regn-
skabsår. Her vil det almindelige periodiseringsprincip i årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 6, 
være gældende. Det fremgår heraf, at: 

Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uan-
set tidspunktet for betaling (periodisering). 

Konkret medfører dette, at hvis virksomheden har regnskabsafslutning den 30. juni 2020 og 
modtager et tilskud i maj 2020, som dækker perioden fra marts 2020 til og med september 
2020, så skal dette tilskud fordeles forholdsmæssigt (periodiseres) mellem de to regnskabsår. 

 
5. Noten om honorar til revisor 

 

Noten om honorar til revisor skal indeholde det fulde honorar til revisor, det vil sige in-
klusive de omkostninger, der er afholdt til erklæringer i forbindelse med kompensati-
onsordningerne. 

Der kan ikke ske modregning mellem de afholdte omkostninger og den modtagne kom-
pensation fra staten, der skal dække revisors honorar for at afgive erklæringer til brug 
for kompensationsordningerne. 

 

I nogle af kompensationsordningerne er der krav om, at der skal medsendes en erklæring fra 
en godkendt revisor. En del af udgifterne til disse erklæringer ydes der godtgørelse for. 

Det giver i den forbindelse anledning til at overveje, hvorvidt omkostninger til udarbejdelse af 
erklæringer, der udarbejdes i forbindelse med ansøgninger til kompensationsordningerne, 
skal indgå i noten om honorar til revisor. 

I henhold til årsregnskabslovens § 96, stk. 2, skal en stor virksomhed angive det samlede ho-
norar for regnskabsåret til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, og 
til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. 

Noten om honorar til revisor har til formål at oplyse regnskabsbruger om det samlede hono-
rar, virksomheden har betalt til revisor. 

Det er styrelsens opfattelse, at der ikke kan ske modregning mellem honoraret til revisor og 
det modtagne tilskud fra staten, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 1, nr. 8, der er beskrevet 
ovenfor under punkt 1. Det er således det fulde beløb, der skal oplyses inklusive de omkost-
ninger, der er afholdt til erklæringer i forbindelse med kompensationsordningerne – også 
selvom der er modtaget kompensation fra staten for en del af disse omkostninger. Dette føl-
ger også af, at honoraret udspringer af det konkrete kundeforhold, der er mellem virksomhe-
den og dennes revisor – og intet har med staten, der yder tilskuddet, at gøre. 
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6. Regnskabsmæssig behandling af nedsættelse af lejeomkostninger (leasing), 
herunder huslejenedsættelser 
 

Dette er alene relevant, hvis virksomheden har lejede aktiver (operationel leasing). 

Har virksomheden alene fået henstand med betalingen af huslejen, så påvirkes omkost-
ningen til leasing i resultatopgørelsen ikke. 

Har virksomheden fået nedsættelse af huslejen i en kort periode, vil dette påvirke re-
sultatopgørelsen. Her skal virksomheden opgøre den nye samlede leasingforpligtelse i 
den resterende kontraktperiode og fordele denne lineært over den resterende kon-
traktperiode. 

Den samlede effekt af huslejenedsættelsen kan således IKKE indregnes straks i resul-
tatopgørelsen. 

 

Styrelsen har erfaret, at flere virksomheder har fået henstand med betaling af leasingydelser 
fra deres leasinggiver, ligesom nogle virksomheder har forhandlet sig frem til en nedsættelse 
af leasingydelserne for enkelte måneder, hvor virksomhederne er særligt påvirkede af COVID-
19. 

Årsregnskabsloven beskriver ikke detaljeret, hvorledes leasing herunder omkostninger til hus-
leje skal behandles. Den detaljerede regnskabsmæssige behandling bestemmes derfor af prin-
cipperne i IFRS. De fleste virksomheder anvender principperne i IAS 17 til at fastlægge den 
regnskabsmæssige behandling af leasing. Virksomhederne har dog som alternativ mulighed 
for at anvende IFRS 16. Denne standard anses for at være betydelig mere byrdefuld end 
IAS 17, og den regnskabsmæssige behandling efter IFRS 16 beskrives ikke i dette notat, da 
det antages, at kun et fåtal af virksomhederne vil vælge at benytte IFRS 16. (For de som væl-
ger at anvende IFRS 16 til at udfylde lovens rammer, er det styrelsens vurdering, at den sene-
ste ændring af IFRS 16 også kan anvendes hertil.)  

IAS 17 sondrer mellem operationel leasing og finansiel leasing. Ved finansiel leasing indreg-
nes et aktiv og en forpligtelse. Ved operationel leasing omkostningsføres leasingydelserne lø-
bende. I henhold til årsregnskabslovens § 33, stk. 1, og § 83 a, er behandling af leasingkon-
trakter som finansiel leasing alene pligtig for virksomheder, som følger bestemmelserne i års-
regnskabsloven for regnskabsklasse C. Ændring af leasingkontrakter som klassificeres som 
finansiel leasing behandles ikke i nærværende notat, da den aktuelle problemstilling i forbin-
delse med COVID-19 primært vedrører operationel leasing.  

Det overordnede princip i IAS 17 er, at de samlede faste leasingydelser for hele kontraktperi-
oden skal opgøres og fordeles lineært ud over leasingperioden. 

Har virksomheden alene fået henstand med betaling af leasingydelserne, så vil dette ikke på-
virke omkostningen til leasing i resultatopgørelsen, da de samlede leasingydelser for hele kon-
traktperioden ikke ændres. Den ikke betalte del af leasingydelserne vil forøge periodeaf-
grænsningsposten under passiverne (hvis leasinggiver fakturerer en mindre ydelse i en peri-
ode for derefter at fakturere en tilsvarende større ydelse senere i kontraktperioden) eller gæl-
den til leasinggiveren, hvis det alene er betalingsbetingelserne, som ændres af leasinggive-
ren. 

Har virksomheden derimod fået en nedsættelse af huslejen, som ikke modsvares af en tilsva-
rende stigning senere i kontraktperioden, så vil dette påvirke resultatopgørelsen. I denne situ-
ation skal virksomheden opgøre den nye samlede leasingforpligtelse i den resterende 
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kontraktperiode og fordele denne lineært over den resterende kontraktperiode. Se nedenstå-
ende eksempel. 

Illustration af en midlertidig nedsættelse af huslejen 

 Huslejekontrakten er indgået for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022 
(36 mdr.). 

 Huslejen er aftalt til 10.000 kr. pr. måned.  
 Huslejen nedsættes med 5.000 kr. for hver måned i marts, april og maj 2020. 
 Aftalen om nedsættelse er indgået den 1. marts 2020.  
 Resterende husleje for perioden 1. marts 2020 til 31. december 2022 er (3x5.000 kr. + 

31x10.000) = 325.000 kr. 
 Huslejeomkostning pr. måned fra 1. marts 2020 (34 resterende mdr.) = 9.559 kr. 

Det er således ikke muligt at indregne huslejenedsættelsen straks i resultatopgørelsen. 

Den regnskabsmæssige behandling i leasinggivers regnskab fastlægges ud fra de samme be-
stemmelser, som gælder for leasingtager, dvs. leasinggiver kan vælge at anvende IAS 17 eller 
IFRS 16 til at fastlægge den detaljerede regnskabsmæssige behandling. Sondringen mellem 
finansiel leasing og operationel leasing er dog vigtig for alle leasinggivere uanset om de bru-
ger IAS 17 eller IFRS 16 som fortolkningsgrundlag, idet den ovenfor omtalte lempelse i års-
regnskabslovens § 33, alene gælder for leasingtager. Leasinggivere skal derfor altid foretage 
en vurdering af, om der er tale om operationel leasing eller finansiel leasing. 

Udlejer leasinggivere aktiver på vilkår, som klassificeres som operationel leasing, så er der 
symmetri i den regnskabsmæssige behandling mellem leasingtager og leasinggiver. Leasinggi-
ver skal således også fordele en eventuel nedsættelse ud på kontraktens resterende løbetid 
som anført i eksemplet ovenfor. 

Hvis leasinggiver har udlejet aktiver på vilkår, som klassificeres som finansiel leasing, så vil 
leasinggiver have indregnet et tilgodehavende i balancen fremfor det udlejede aktiv. Tilgode-
havendet måles til amortiseret kostpris. Nedsættelsen af leasingydelserne vil medføre, at 
virksomheden foretager en genberegning af den amortiserede kostpris og omkostningsfører 
ændringen. 

Styrelsen gør opmærksom på, at huslejenedsættelser skal behandles anderledes ved bereg-
ning til kompensationsordningen for faste omkostninger end ved indregning i årsregnskabet. 
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1. Måling af renteswap 
Det fremgår af årsregnskabslovens § 36, stk. 1, at aktiver og forpligtelser på tidspunktet for 
første indregning måles til kostpris. Det fremgår videre af årsregnskabslovens § 37, stk. 1, at 
aktiver og forpligtelser, som er afledte finansielle instrumenter, løbende reguleres til dags-
værdi. 

Årsregnskabsloven indeholder følgende definition af dagsværdi: 

”Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlig-
nes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.” 

Årsregnskabsloven er en rammelov, og det fremgår blandt andet af lovbemærkningerne til 
ændringen af årsregnskabslovens § 11 i 2015, at IFRS i stor udstrækning er egnet til udfyld-
ning af lovens bestemmelser. Det er herunder nævnt i lovbemærkningerne til årsregnskabslo-
vens § 38, at IFRS 13 anses for egnet til at udfylde lovens rammer i § 37, stk. 1, vedrørende 
beregning af dagsværdi. 

I 2018 blev § 37, stk. 1, 3 pkt., også ændret. Her fremgår det af bemærkningerne, at ændrin-
gen skulle sikre overensstemmelse mellem kravene i § 37, stk. 1, 3. pkt., og IFRS 13. 

Lovens ordlyd i definitionen af dagsværdi er dog fortsat baseret på IAS 39. Det er imidlertid 
styrelsens vurdering, at der i praksis sjældent vil være en væsentlig forskel på dagsværdibe-
regninger foretaget efter principperne i henholdsvis IFRS 13 og i IAS 39, jf. nærmere i sidste 
afsnit nedenfor. 

 
2. Beregning af dagsværdi efter IFRS 
IFRS 13 definerer dagsværdi således: 

”Prisen, der kunne opnås ved at sælge et aktiv eller skulle betales for at overdrage en for-
pligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.” 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-baggrundsnotat-regnskabsmaessig-behandling-af-renteswaps-aarsregnskabsloven
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Det er i IFRS 13, afsnit 22, videre anført, at en virksomhed skal måle dagsværdien af et aktiv 
eller en forpligtelse ved at anvende de forudsætninger, som markedsdeltagerne ville anvende 
ved prisfastsættelsen af aktivet eller forpligtelsen, idet det forudsættes, at markedsdeltage-
ren handler i bedste økonomiske interesse. 

IFRS 13 indførte et dagsværdihierarki, som benyttes, når et aktiv eller en forpligtelse skal må-
les til dagsværdi. 

 Hvis der findes officielle priser (niveau 1) eksempelvis børskurser for det specifikke aktiv 
eller forpligtelse, så skal disse priser som udgangspunkt benyttes uden justeringer 

 Hvis der ikke findes officielle priser for det specifikke aktiv eller forpligtelse, så skal det 
undersøges, om der findes observerbare priser for lignende aktiver/forpligtelser (niveau 
2) 

 Hvis der ikke findes observerbare priser for lignende aktiver/forpligtelser, så skal dags-
værdien opgøres på baggrund af en anerkendt værdiansættelsesmetode, hvori de benyt-
tede forudsætninger ikke kan observeres i markedet (niveau 3) 

Virksomheder vil ikke kunne finde officielle noteringer for de renteswaps, som de har indgået. 
Afhængig af referencerente og løbetiden for den indgåede renteswap kan offentliggørelse af 
rentekurver med jævne mellemrum gøre, at disse forudsætninger/input kan placeres på ni-
veau 2 i dagsværdihierarkiet, jf. IFRS 13, afsnit 82 og B35. Nogle gange vil størstedelen af de 
forudsætninger, som indgår i værdiansættelsen af en renteswap, dog være baseret på ikke 
observerbare forudsætninger eller så store justeringer til observerbare input, at dagsværdi-
målingen må placeres på niveau 3 i dagsværdihierarkiet, jf. IFRS 13, afsnit 73. 

Særligt for forpligtelser oplyses det i IFRS 13, afsnit 37, at når en officiel pris for overdragel-
sen af en identisk eller en lignende forpligtelse ikke er tilgængelig, og den identiske post be-
siddes af en anden part som et aktiv, skal virksomheden måle forpligtelsens dagsværdi fra en 
markedsdeltagers perspektiv, der besidder den identiske post som et aktiv på målingstids-
punktet. 

Dermed sikres det, at dagsværdien af en forpligtelse ikke opgøres på grundlag af de rent kon-
traktlige forhold, som debitor skal indfri forpligtelsen i overensstemmelse med, men at det 
væsentlige er, hvilket beløb kreditor vil være villig til at overdrage sit tilgodehavende for. 

Når en forpligtelse måles til dagsværdi, så skal dagsværdien afspejle virkningen af risikoen for 
manglende opfyldelse, jf. IFRS 13, afsnit 42. Risiko for manglende overholdelse omfatter 
blandt andet en virksomheds egen kreditrisiko. 

Når der korrigeres for en virksomheds egen kreditrisiko, så skal der tages hensyn til, om virk-
somheden har stillet sikkerhed for forpligtelsen, jf. IFRS 13, afsnit 44. Hvis virksomheden har 
stillet pant til sikkerhed for en forpligtelse, som er opstået på grund af, at virksomheden har 
indgået en renteswap, så er det kun, hvis dette pant ikke yder tilstrækkelig sikkerhed til långi-
ver, at virksomheden skal inddrage sin egen kreditrisiko i dagsværdiopgørelsen af renteswap-
pen. Modsat hvis tredjemand har garanteret for renteswappen, så kan en sådan garanti dog 
ikke medføre, at virksomheden undlader at justere dagsværdien af renteswappen for sin egen 
kreditrisiko. 

 
3. Beregning af dagsværdien af renteswapaftalen og oplysninger herom – efter 

årsregnskabsloven 
IFRS 13 udfylder som nævnt ovenfor årsregnskabslovens rammer for måling af renteswaps. 
Nedenfor følger nogle betragtninger i forhold til årsregnskabslovens mere specifikke krav. 
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Da der ikke findes noterede priser såsom børskurser m.v. for renteswaps, skal dagsværdien 
opgøres via en almindelig accepteret værdiansættelsesmodel, jf. årsregnskabslovens § 37, 
stk. 1, 4. pkt. Det er styrelsens opfattelse, at dagsværdien af renteswaps normalt beregnes 
ved at skønne over de fremtidige rentebetalinger/rentegodtgørelser i aftalens løbetid baseret 
på rentekurver. 

Foreligger der observationer af den benyttede swaprente med jævne mellemrum i hele afta-
lens løbetid, så vil værdiansættelsen af renteswappen være mere pålidelig. Der vil dog stadig-
væk skulle foretages en vurdering af, om beregningen skal justeres for virksomhedens egen 
kreditrisiko, hvis ikke virksomheden har stillet sikkerhed for gælden som følge af den negative 
renteswap. 

Som udgangspunkt skal der også foretages en justering som følge af risikoen for, at modpar-
ten ikke kan betale, hvis renteswappen udgør et aktiv for virksomheden. Er renteswappen ind-
gået med et velkonsolideret pengeinstitut, vil en sådan justering efter styrelsens vurdering 
normalt ikke være væsentlig. 

I forhold til krav om oplysninger, er renteswaps i det mindste omfattet af tre centrale oplys-
ningskrav: 

 Oplysning om metode til beregning af dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 2, 
nr. 1, litra a 

 Oplysning om anvendte skøn, jf. årsregnskabslovens § 58 a, stk. 2 
 Oplysning om risici, jf. årsregnskabslovens § 58 b, stk. 1 

Årsregnskabslovens § 53, stk. 2, nr. 1, litra a, forudsætter, at virksomheden oplyser, at ren-
teswaps måles til dagsværdi og hvilken metode, som anvendes for at beregne dagsværdien. 

I henhold til årsregnskabslovens § 58 a, stk. 2, skal virksomheder oplyse om de centrale for-
udsætninger, som er anvendt ved beregningen af dagsværdien, når dagsværdien ikke er op-
gjort på grundlag af observationer på et aktivt marked. Jo færre af de benyttede forudsætnin-
ger i dagsværdiberegningen, der kan observeres i markedet, jo mere usikkerhed vil der være 
tilknyttet dagsværdimålingen af renteswappen. Ved en væsentlig justering for fx egen kredit-
risiko vil målingen efter styrelsens vurdering som hovedregel skulle placeres på niveau 3 i 
dagsværdihierarkiet. 

Den anvendte rentekurve kan være en central forudsætning, der skal oplyses om. Hvis virk-
somhedens egen kreditrisiko er væsentlig for dagsværdien af renteswappen, skal der også op-
lyses konkret herom, som en del af de centrale forudsætninger. 

Endvidere skal virksomheder i henhold til årsregnskabslovens § 58 b, stk. 1, oplyse om om-
fanget og karakteren af renteswapaftaler samt væsentlige betingelser, som kan få betydning 
for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme. 

En renteswapaftale kan være væsentlig for virksomheden, selvom dagsværdien ikke umiddel-
bart er væsentlig, hvis fremtidige udsving i værdien kan påvirke virksomheden væsentligt. 
Virksomheden vil da skulle redegøre for aftalens vilkår, jf. årsregnskabslovens § 58 b. Årsa-
gen er, at der ikke alene skal redegøres for de aktuelle værdier, men også for den risiko der er 
for, at værdierne kan ændres væsentligt. Et væsentligt element i denne vurdering er beløbs-
størrelsen, som dækkes af renteswappen og løbetiden. 
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I tillæg til ovennævnte oplysningskrav stiller årsregnskabslovens krav om, at virksomheder i 
regnskabsklasse B skal: 

 Medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf. årsregnskabslovens 
§ 55 a 

 Oplyse om den del af gælden, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetids-
punktet, jf. årsregnskabslovens §§ 63 og 92 

 Redegøre for væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 
jf. årsregnskabslovens § 76 a 

Herudover skal virksomheder i regnskabsklasse C og D: 

 Beskrive eventuelt usikkerhed ved indregning og måling, jf. årsregnskabslovens § 99, 
stk. 1 

 Beskrive virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virk-
somhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktio-
ner, jf. årsregnskabslovens § 99, stk. 2 

Er dagsværdien væsentlig for regnskabet, så skal den indregnes, og der skal gives de krævede 
oplysninger efter årsregnskabsloven, jf. ovenfor. Dagsværdien af en renteswap er et skøn. 
Skønnet skal udarbejdes efter virksomhedens bedste overbevisning (herunder baseret på 
markedsmæssige observationer og generel praksis for måling af renteswaps), og skønnet skal 
kunne dokumenteres. Da der som regel vil indgå konkrete vurderinger, så kan der ikke fast-
lægges en entydig korrekt dagsværdi. Virksomheden har derfor et vist spillerum med hensyn 
til at fastlægge dagsværdien. Skønnet skal dog udøves så neutralt som muligt, så ledelsen må 
ikke bevidst påvirke dagsværdien i den ene eller anden retning. 

Det er ledelsen, som er ansvarlig for, at årsregnskabet er retvisende, hvorfor det også er le-
delsen, som skal vurdere nødvendigheden af at indhente ekspertbistand vedrørende de regn-
skabsmæssige forhold. Det er ikke et krav, at virksomheden altid skal konsultere eksperter i 
værdiansættelse af renteswaps ved aflæggelse af regnskabet, ligesom der eksempelvis heller 
ikke kræves valuarvurderinger vedrørende beregningen af dagsværdien af investeringsejen-
domme. Det er dog en forudsætning, at virksomheden har et grundlæggende kendskab til, 
hvorledes dagsværdien af virksomhedens renteswap beregnes, hvilket kræver indsigt i den 
konkrete aftale og indsigt i metoder for beregning af dagsværdi af renteswaps. 

Modtager virksomheden en opgørelse af nutidsværdien af renteswappens kontraktuelle pen-
gestrømme fra sin bankforbindelse, kan virksomheden ikke ukritisk lægge denne værdi til 
grund for at være udtryk for dagsværdien. Kan virksomheden få oplyst de forudsætninger, 
som banken har benyttet, så kan virksomheden forholde sig til disse forudsætninger, og even-
tuelt bruge bankens opgørelse som udgangspunkt for dagsværdiberegningen. 

 
4. Regnskabsmæssig behandling af renteswaps under IAS 39 
Som det fremgår ovenfor, så er definitionen af dagsværdi i henhold til årsregnskabsloven ikke 
præcis den samme, som benyttes i IFRS 13. Definitionen i årsregnskabslovens lægger sig der-
imod mere op af den tidligere definition i IAS 39. 

IAS 39 definerede dagsværdi således: 

”Dagsværdi er det beløb, et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse kan indfris til, ved 
en handel mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter." 
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Det har været anført, at IFRS 13 ikke skal benyttes til fortolkning af årsregnskabslovens be-
stemmelser vedrørende dagsværdi, men at IAS 39 i stedet for kan benyttes. Det er dog som 
nævnt ovenfor styrelsens vurdering, at IFRS 13 skal benyttes som fortolkningsgrundlag til 
årsregnskabslovens bestemmelser vedrørende opgørelsen af dagsværdier, hvilket også frem-
går af lovbemærkningerne. 

Det er dog styrelsens vurdering, at IFRS 13 ikke i sig selv har medført ændringer i metoderne 
for måling af dagsværdien af renteswaps. Der henvises til, at IAS 39 også krævede, at virk-
somheder tog hensyn til deres egen kreditrisiko ved opgørelse af dagsværdier på forpligtel-
ser. Dette har IASB anført i IAS 39, afsnit BC87-BC92. Beregninger af dagsværdier for aktiver 
og forpligtelser vil dog udvikle sig i takt med, at metoderne herfor bliver mere avancerede. 
Dette vil efter styrelsens vurdering ske, selvom definitionen af dagsværdi ikke ændres. 

Det forhold, at definitionen omtaler, at dagsværdien for en forpligtelse er det beløb, hvormed 
forpligtelsen kan indfris, skal efter styrelsens vurdering ikke forstås som det beløb, hvormed 
debitor har kontraktlig ret til at indfri forpligtelsen, men snarere som det beløb, hvormed kre-
ditor vil være villig til at sælge sit tilgodehavende til en uafhængig tredjemand (og ved for-
handling vil være villig til at lade debitor indfri forpligtelsen til). 

Derved bliver dagsværdien af forpligtelsen opgjort under hensyntagen til egen kreditrisiko, 
som omtalt i IAS 39, afsnit BC87-BC92. 

Styrelsen bemærker også, at det fremgår af IFRS 13, BC93, at der i praksis har været forskel 
på, om virksomheder opgjorde dagsværdi inklusive justering for deres egen kreditrisiko. Med 
IFRS 13 har IASB tydeliggjort, at dagsværdien af forpligtelser indeholder en vurdering af egen 
kreditrisiko. Da IASB vælger at bruge ordet "tydeliggøre" (clarify), støtter det efter styrelsens 
vurdering, at IAS 39 efter IASB’s opfattelse tillige krævede justering for egen kreditrisiko, 
selvom det i praksis ikke skete i alle tilfælde. 
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Vejledningen gælder for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabs-
lovens regler for regnskabsklasse A.  
 
 
1. Udtalelsen 
Styrelsen har i forbindelse med et spørgsmål til erhvervsministeren præciseret, at dagsværdi 
af en renteswap skal opgøres i henhold til den internationale regnskabsstandard IFRS 13 om 
dagsværdi.  

IFRS 13 kræver blandt andet, at der skal tages højde for egen kreditrisiko, når værdien af ren-
teswappen er negativ (en forpligtelse). Dette medfører, at dårlig kreditværdighed i en virk-
somhed kan reducere dagsværdien af en renteswap, som er negativ og dermed er en forplig-
telse, hvilket igen forbedrer egenkapitalen.  

I henhold til den gældende vejledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, skal en 
renteswap måles til dagsværdi. Vejledningen indeholder dog ikke en nærmere beskrivelse af, 
hvordan dagsværdien af en renteswap skal beregnes.  

Årsregnskabet for en andelsboligforening tjener primært som grundlag for handel med for-
eningens andelsbeviser. Det kan konstateres, at anvendelsen af dagsværdi opgjort efter præ-
ciseringen (IFRS 13) kan være uhensigtsmæssig i en andelsboligforening, idet andelskronen 
kan stige i foreninger med dårlig økonomi. Dette er relevant for andelsboligforeninger, der an-
vender valuarvurdering eller offentlig vurdering af foreningens ejendom ved opgørelse af an-
delskronen. 

Som følge af andelsboligforeningernes særlige karakteristika, herunder den primære anven-
delse af årsregnskabet, finder styrelsen, det vil være mere hensigtsmæssigt at måle rentes-
wappen til kapitalværdien, altså at der ikke tages hensyn til foreningens kreditværdighed m.v. 
Andelsboligforeninger kan ved anvendelse af vejledningen således anvende værdien ifølge 
banken til brug for måling af en renteswap i årsregnskabet.  

Begrebet dagsværdi kan ikke anvendes som beskrivelse af målemetoden i årsregnskabet, hvis 
andelsboligforeningen vælger at måle renteswappen til den værdi som er opgjort af banken. 
Dette skyldes, at dagsværdi har en anden definition i årsregnskabsloven, og dette begreb er 
knyttet til IFRS 13. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-udtalelse-om-maaling-af-renteswaps-i-aarsregnskaber-andelsbolig-foreninger
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Den af banken oplyste værdi er udtryk for nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme over 
kontraktens løbetid uden værdiansættelsesjusteringer, dvs. at der anvendes en risikofri rente 
ved tilbagediskonteringen. Styrelsen finder derfor, at denne målemetode reelt er et udtryk for 
en kapitalværdi, der defineres i årsregnskabsloven, som nutidsværdien af fremtidige netto 
ind- eller udbetalinger.   

Styrelsen har dog fundet det hensigtsmæssigt at anvende et andet begreb end kapitalværdi, 
da tilbagediskonteringen er sket med den risikofrie rente. Andelsboligforeninger, som anven-
der vejledningen, skal således fremover oplyse under anvendt regnskabspraksis i årsregnska-
bet, at renteswappen måles til ”basisværdi”.  

Andelsboligforeningen skal vurdere, om det at anvende opgørelsen fra banken er en ændring i 
forhold til den hidtidige praksis. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der blot ske en ændring af de 
anvendte benævnelser i regnskabet. 

Hvis der derimod er tale om en ændring i forhold til hidtidig praksis, så skal der oplyses om 
indvirkningen af ændringen, herunder så vidt muligt den beløbsmæssige indvirkning, ændrin-
gen har på foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet, jf. årsregn-
skabslovens § 13, stk. 2. 

Denne udtalelse skal anses som et tillæg til den gældende udgave af vejledningen således, at 
udtalelsen træder i stedet for vejledningen på de omfattede områder. Styrelsen har igangsat 
en mere generel opdatering af vejledningen, hvorved denne udtalelse vil blive indarbejdet. 

Styrelsen bemærker, at det er frivilligt at anvende vejledningen. Andelsboligforeninger kan 
som et alternativ aflægge årsregnskabet efter bestemmelserne i en højere regnskabsklasse. 
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Årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser trådte i kraft for regnskabsår, der 
startede den 1. januar 2020. Ændringerne skyldes en tilpasning af årsregnskabsloven til EU’s 
regnskabsdirektiv. 

Kapitalinteresser er særlig relevante for holdingvirksomheder, virksomheder indenfor de libe-
rale erhverv samt virksomheder, der er organiseret omkring en fælles indkøbsfunktion eller 
lignende samt landbrugsvirksomheder. Ændringerne forventes primært at påvirke andre vær-
dipapirer og kapitalandele under finansielle anlægsaktiver. 

De internationale regnskabsstandarder, som er det primære fortolkningsgrundlag til årsregn-
skabsloven, anvender ikke begrebet kapitalinteresser. Erhvervsstyrelsen har derfor fundet 
det relevant at udsende denne vejledning. 

 
1. Definition af kapitalinteresser 
Årsregnskabsloven definerer i bilag 1 en kapitalinteresse således: 

"En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital 
i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne 
aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital i 
en anden virksomhed formodes at være en kapitalinteresse, når rettigheden udgør 
mindst 20 pct. af egenkapitalen i den anden virksomhed." 

Ved "fremme af virksomhedens egne aktiviteter” forstås, at virksomheden har foretaget inve-
steringen i kapitalandelen af strategiske årsager, herunder forventning om opnåelse af 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-aarsregnskabslovens-bestemmelser-om-kapitalinteresser
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direkte eller indirekte økonomiske fordele, fx i form af øget salg eller lavere omkostninger. 
Særlige forhold gør sig gældende for holdingvirksomheder, se særskilt afsnit herom. 

Kravet om ”varig tilknytning” svarer til årsregnskabslovens definition på anlægsaktiver, som 
kræver, at investeringen skal være foretaget med henblik på vedvarende eje eller brug. Det vil 
normalt kunne antages, at en varighed på min. 1 til 2 år vil kunne opfylde betingelserne. 

”Rettigheder over egenkapital” betyder, at kapitalinteresser ikke er begrænset til ejerandele i 
kapitalselskaber, typisk anparts- og aktieselskaber, men også kan bestå af andele i fx interes-
sentskaber, hvor rettigheden er baseret på en aftale eller en kontrakt. 

Implementeringen af kapitalinteresser i årsregnskabsloven har medført, at definitionen af as-
socierede virksomheder er ændret. En associeret virksomhed er nu en kapitalinteresse, hvor-
over virksomheden besidder betydelig indflydelse. Associerede virksomheder anses således 
nu som en undergruppe af kapitalinteresser. 

I det følgende anvendes, for overskuelighedens skyld, betegnelsen ”kapitalinteresser” for ka-
pitalinteresser, hvorover virksomheden ikke har betydelig indflydelse og betegnelsen ”associ-
erede virksomheder” for kapitalinteresser, hvorover virksomheden har betydelig indflydelse. 

 
2. Holdingvirksomheder 
De nye regler om kapitalinteresser har medført en særlig problematik for virksomheder, hvis 
aktivitet alene består i besiddelse af rettigheder over egenkapital i andre virksomheder. Pro-
blemstillingen er særlig relevant ved ejerandele under 20%. 

Når aktiviteten alene består af investering i kapitalandele (modsat drift), vil alle kapitalandele 
i princippet medvirke til at fremme virksomhedens egen aktivitet. Har virksomheden samtidig 
til hensigt at besidde kapitalandelene til varig brug, kan der opstå en situation, hvor alle kapi-
talandele, klassificeret under finansielle anlægsaktiver, umiddelbart kan anses som kapitalin-
teresser. 

Formålet med kapitalinteresser adskiller sig imidlertid klart fra almindelige porteføljeinveste-
ringer. I en virksomhed, som ikke har anden aktivitet end besiddelse af rettigheder over egen-
kapital i andre virksomheder, må der derfor lægges forholdsvis mere vægt på, om investerin-
gen i den enkelte kapitalandel kan betegnes som strategisk. En strategisk investering kan fx 
være en kapitalandel, hvorover virksomheden enten har betydelig indflydelse eller at investe-
ringen på anden måde er central for virksomheden. 

 
3. Metode til fastlæggelse af klassifikation 
Nedenfor illustreres, hvorledes definitionen af en kapitalinteresse finder anvendelse i føl-
gende 2 situationer: 

 3.1 - Ret over egenkapital i en anden virksomhed på mindst 20% 
 3.2 - Ret over egenkapital i en anden virksomhed på mindre end 20% 

3.1. Ret over egenkapital i en anden virksomhed på mindst 20% 
Definitionen på en kapitalinteresse indeholder en formodningsregel, hvorefter der er tale om 
en kapitalinteresse, hvis virksomhedens ret over den anden virksomheds egenkapital udgør 
mindst 20%. Formodningsreglen er et udtryk for, hvornår en ejerandel er af en sådan stør-
relse, at det krævede formål kan forventes at være opfyldt. 
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Det krævede formål med en kapitalinteresse, mister ikke sin selvstændige betydning, når blot 
ejerandelen udgør mindst 20%. En virksomhed skal ved forespørgsel, fx fra revisor eller Er-
hvervsstyrelsen, kunne redegøre for den valgte klassifikation. Formodningsreglen betyder, at 
den redegørelse eller dokumentation, som virksomheden skal kunne give, er forskellig, af-
hængig af om andelen udgør mindre end eller mindst 20%. Udgør andelen mindst 20% vil der 
være tale om en kapitalinteresse, medmindre det ikke kan dokumenteres, at formålskravet er 
opfyldt. Udgør andelen under 20% er der derimod ikke tale om en kapitalinteresse, medmin-
dre virksomheden kan dokumentere, at formålskravet er opfyldt. 

Formodningsreglen medfører således, at en virksomhed, som ejer 20% af kapitalandelene i en 
anden virksomhed, fx 20% af kapitalen i et aktieselskab, umiddelbart kan klassificere denne 
kapitalandel som en kapitalinteresse. Tidligere ville denne ejerandel umiddelbart blive klassifi-
ceret som en associeret virksomhed ud fra en formodningsregel om, at besiddelse af 20% af 
stemmerettighederne medfører betydelig indflydelse kombineret med en antagelse om, at 
stemmerettighederne vil følge antallet af aktier i langt størstedelen af tilfældene. 

Antagelsen om, at stemmerettighederne følger ejerandelene, gælder fortsat, hvilket medfø-
rer, at klassifikationen som associeret virksomhed for ejerandele på 20%, som hovedregel kan 
fastholdes. 

Har virksomheden andele i andre virksomheder på mindst 20%, men hvor virksomheden ikke 
har betydelig indflydelse, og kapitalandelen derfor ikke er klassificeret som en associeret virk-
somhed, vil der umiddelbart være tale om en kapitalinteresse. Har kapitalandelen været klas-
sificeret som omsætningsaktiv efter de hidtidige bestemmelser, vil det dog være vanskeligt at 
argumentere for, at kravet om varig tilknytning er opfyldt, medmindre virksomheden kan do-
kumentere, at formålet med investeringen er ændret. 

3.2. Ret over egenkapital i en anden virksomhed på mindre end 20% 
Udgør virksomhedens ret over den anden virksomheds egenkapital mindre end 20%, så er der 
ikke tale om en kapitalinteresse, medmindre virksomheden kan dokumentere, at det krævede 
formål er til stede, og det er tilstrækkelig klart. Dette er den samme metode, som anvendes 
ved vurderingen af, om en virksomhed er associeret, selvom stemmerettighederne udgør min-
dre end 20%. 

Det skal således være tilstrækkeligt klart, at formålet med kapitalinteressen er at fremme 
virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed. Hvad 
der skal forstås ved ”tilstrækkelig klart” kan ikke entydigt defineres, men jo mindre andel i 
den anden virksomheds egenkapital, desto stærkere dokumentation må kræves. 

Metoden illustreres nedenfor ved gennemgang af 3 eksempler. 
 

Eksempel 1 

En virksomhed driver vognmandsvirksomhed og ejer 9% af kapitalen i en fragtcentral. 
Virksomheden får størstedelen af sin omsætning gennem fragtcentralen. 

 

I dette eksempel er der klare indikationer på, at kapitalandelen besiddes med henblik på at 
fremme virksomhedens egen aktivitet, idet størstedelen af virksomhedens omsætning gene-
res via fragtcentralen. 

Hvorvidt der foreligger en varig tilknytning til fragtcentralen, kan ikke afgøres på baggrund af 
de givne oplysninger. Dette skyldes, at denne vurdering primært hviler på ledelsens hensigter. 
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Er der tale om varig tilknytning, kan dette fx være afspejlet i virksomhedens budgetter og 
eventuelle strategiske beskrivelser, forretningsplaner og lign. For kapitalandele, som virksom-
heden har besiddet over en længere årrække, vil formodningen om varig tilknytning som ud-
gangspunkt være stærkere end for kapitalandele, som virksomheden kun har besiddet i kor-
tere tid. Derudover kan der fremgå bemærkninger af virksomhedens bestyrelsesreferater, 
som kan medvirke til at be- eller afkræfte vurderingen af den varige tilknytning. 

Såfremt det konkluderes, at der foreligger varig tilknytning, skal kapitalandelen klassificeres 
som en kapitalinteresse. 
 

Eksempel 2 

En virksomhed ejer 2% af et advokatfirma, hvor ejeren er partner. Virksomheden ejer 
advokatfirmaet sammen med 49 andre partnere, hvis ejerandel også er placeret i hol-
dingvirksomheder. Al aktivitet foregår i advokatfirmaet, og virksomheden indregner 
alene en resultatandel i henhold til kontrakt. Alle indtægter og omkostninger afholdes i 
advokatfirmaet. 

 
Konstruktionen i eksempel 2 er ofte forekommende indenfor liberale erhverv, herunder advo-
katfirmaer, ejendomsmæglere og i revisionsbranchen. 

Overskudsdelingen er et udtryk for afkast på ejerandelen i advokatvirksomheden, som opsam-
les i partnerens holdingvirksomhed. Jf. afsnit 2, skal der ved kapitalandele i holdingvirksom-
heder lægges forholdsvis mere vægt på om investeringen kan betegnes som strategisk i mod-
sætning til almindelige porteføljeinvesteringer. 

I dette eksempel er der tale om en virksomhed, som besidder 2% ejerandele i en advokatvirk-
somhed i kraft af ejerens funktion som partner i advokatvirksomheden. Det er styrelsens op-
fattelse, at der i dette tilfælde, er så tæt en sammenhæng mellem kapitalandelen og ejerens 
funktion som partner i advokatvirksomheden, at kapitalandelen kan betegnes som en strate-
gisk besiddelse. Kapitalandelen må endvidere forventes at besiddes med henblik på en varig 
tilknytning, idet ejerandelen forudsættes at skulle afstås, såfremt ejeren fratræder som part-
ner i advokatvirksomheden. 

Eksemplet illustrerer, at der kan være tale om en kapitalinteresse, selvom retten over egenka-
pitalen i den anden virksomhed ligger langt under de 20%, som er grænsen i formodningsreg-
len. 

Det bemærkes, at det ikke er en generel forudsætning for konklusionen på eksempel 2, at in-
dehaveren af holdingvirksomheden er ansat i den anden virksomhed, hvori holdingvirksomhe-
den besidder ejerandele. 
 

Eksempel 3 

En virksomhed driver detailbutik med dagligvarer og ejer under 1% af en kapitalandel i 
en andelsforening. Andelsforeningen driver ca. 1.000 butikker i Danmark, hvor virk-
somheden som medlem og medejer har ret til fællesindkøb og andre fællesfunktioner. 
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Klassifikationen af virksomhedens ejerandel i andelsforeningen kræver en nærmere analyse. 
Nedenfor er oplistet en række forhold, som efter styrelsens opfattelse, kan indgå i vurderin-
gen: 

Overvejelser vedr. formålskravet 
Hvad kan tale for en kapitalinteresse? 

 Hvis ejerskabet af andelsforeningen er et strategisk valg. 
 Hvis virksomheden har en klar fordel af ejerskabet i forhold til den omsætning og de ind-

køb, virksomheden i øvrigt har. 
 Hvis virksomheden er afhængig af ejerskabet, dvs. hvis virksomhedens aktivitet vil blive 

væsentligt påvirket i negativ retning, hvis de opgav ejerskabet. 

Overvejelser vedr. varig tilknytning 
Hvad kan tale for en kapitalinteresse? 

 Hvis ledelsen har truffet beslutning om længere varighed af ejerskabet eller virksomhe-
den er bundet af en aftale over en længere årrække. 

 Hvis virksomheden været medejer af andelsforeningen over en længe årrække. 

Hvad kan tale imod en kapitalinteresse? 

 Hvis der indikationer på, at ejerskabet forventes afviklet. 

Jo mindre ejerandel, jo klarere skal formålskravet og tilknytningen være. Forskellen mellem 
eksempel 3 og eksempel 2 er, at virksomheden i eksempel 3 har driftsaktivitet. 

 
4. Måling, præsentation og oplysninger 

Måling 
Kapitalinteresser kan måles til kostpris, dagsværdi over resultatopgørelsen eller til indre 
værdi. Måling til dagsværdi sker i henhold til årsregnskabslovens § 37, stk. 1, som efter første 
indregning kræver løbende måling til dagsværdi over resultatopgørelsen. Måling til kostpris 
sker i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 37, stk. 4. 

Det er værd at bemærke, at associerede virksomheder også kan måles til dagsværdi, men at 
dette sker i henhold til årsregnskabslovens § 41, som tillader måling til dagsværdi over egen-
kapitalen med krav om binding af en opskrivningsreserve.     

Måling af kapitalinteresser til indre værdi sker i henhold til årsregnskabslovens § 43 a og såle-
des efter den samme bestemmelse som for associerede virksomheder. Vælges måling til indre 
værdi skal denne metode anvendes for alle virksomhedens kapitalinteresser. I denne forbin-
delse anses kapitalinteresser og kapitalandele i associerede virksomheder som 2 særskilte ak-
tivgrupper og indre værdi kan derfor vælges for virksomhedens kapitalinteresser, uden at 
dette medfører, at associerede virksomheder ligeledes skal måles til indre værdi og omvendt. 

De internationale regnskabsstandarder anvender som nævnt ikke kategorien kapitalinteres-
ser. Her vil der i stedet være tale om et finansielt instrument, som skal måles til dagsværdi en-
ten over resultatopgørelsen eller egenkapitalen. Indre værdi er ikke tilladt for denne type akti-
ver. 
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I nedenstående tabel er opsamlet hvilke målemetoder, som er gældende for henholdsvis an-
dre værdipapirer og kapitalandele (anlægsaktiver), kapitalinteresser og associerede virksom-
heder. 

Målemetoder 

Måling Andre værdipapirer og 
kapitalandele Kapital-interesser Associerede  

virksomheder 
Dagsværdi Ja § 37 Ja § 37 Ja § 41 
Indre værdi Nej Ja § 43 a Ja § 43 a 

Kostpris 
Ja § 37, stk. 4 (Gælder 
dog ikke for noterede 
andele) 

Ja § 37, stk. 4 (Gæl-
der dog ikke for no-
terede andele) 

Ja § 33 

 

Præsentation 
Årsregnskabslovens regnskabsskemaer for resultatopgørelse og balance er tilpasset og inde-
holder nu følgende arabertalsposter vedrørende kapitalinteresser. 

Aktiver og passiver 
Aktiver Passiver 
Finansielle anlægsaktiver: 

 Kapitalinteresser 
 Tilgodehavender hos kapitalinteresser 

Langfristede gældsforpligtelser: 

 Gæld til kapitalinteresser  

Tilgodehavender: 

 Tilgodehavender hos kapitalinteresser 

Kortfristede gældsforpligtelser: 

 Gæld til kapitalinteresser 

Resultatopgørelse 
Resultatopgørelse 
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder: 

 Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser 

 
De tilsvarende regnskabsposter for associerede virksomheder er bortfaldet, idet associerede 
virksomheder nu anses som en undergruppe af kapitalinteresser. Det er muligt at opdele 
regnskabsposter vedrørende kapitalinteresser således, at den del, der vedrører associerede 
virksomheder, præsenteres særskilt, hvilket følger af årsregnskabslovens regler om opdeling 
af arabertalsposter. Dette er dog kun, såfremt virksomheden både har kapitalinteresser og 
associerede virksomheder. Har virksomheden alene associerede virksomheder, skal benæv-
nelsen ”kapitalinteresser” anvendes. Erhvervsstyrelsen anerkender, at dette kan være uhen-
sigtsmæssigt, men en anden fortolkning kan ikke rummes inden for direktivet. 

Oplysninger 
Kapitalinteresser har ikke i sig selv medført nye oplysningskrav, men kapitalinteresser er om-
fattet af en række af de eksisterende notekrav i årsregnskabsloven. Dette har særlig betyd-
ning for virksomheder, der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse C eller D. 
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Måles kapitalinteresser til dagsværdi, er de omfattet af årsregnskabslovens § 58 a. Dette gæl-
der både for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D. Der skal oplyses om dagsværdien ul-
timo regnskabsåret samt reguleringer til dagsværdien, som er indregnet i resultatopgørelsen i 
det pågældende regnskabsår. Opgøres dagsværdien af kapitalinteresserne ikke på baggrund 
af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, som er 
anvendt ved beregningen. Dette antages at være aktuelt for langt de fleste virksomheder, 
som vælger at måle sine kapitalinteresser til dagsværdi. Oplysningerne kan gives samlet for 
alle kapitalinteresser, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen ikke afviger 
væsentligt indbyrdes. 

For virksomheder i regnskabsklasse C og D er kapitalinteresser omfattet af kravet om anlægs-
note i årsregnskabslovens § 88. 

Kapitalinteresser er endvidere omfattet af årsregnskabslovens § 97 a. Der skal således oply-
ses om navn, hjemsted og retsform for hver kapitalinteresse, hvor stor en andel virksomhe-
den ejer samt størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrap-
port. Størrelse af egenkapital og resultat kan dog undlades, hvis kapitalinteressen ikke offent-
liggør en årsrapport eller måles til indre værdi. Navn, hjemsted og retsform kan undlades, 
hvis det kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller kapitalinteressen. 

Årsregnskabslovens § 98 c om transaktioner med nærtstående parter henviser til den inter-
nationale regnskabsstandard IAS 24 ”Oplysninger om nærtstående parter” med hensyn til, 
hvornår der i relation til netop denne bestemmelse er tale om en nærtstående part. Da kapi-
talinteresser som begreb ikke anvendes i de internationale regnskabsstandarder, er transakti-
oner med kapitalinteresser ikke omfattet af denne bestemmelse. Associerede virksomheder 
er, som hidtil, omfattet af bestemmelsen. 

I nedenstående tabel er opsamlet hvilke oplysningskrav, som er gældende for henholdsvis an-
dre værdipapirer og kapitalandele (anlægsaktiver), kapitalinteresser og associerede virksom-
heder. 

Oplysningskrav for kapitalinteresser 

Oplysningskrav Andre værdipapirer og 
kapitalandele 

Kapital- 
interesser 

Associerede 
virksomheder 

Oplysninger vedrørende 
dagsværdi 
(klasse B, C og D) 

Ja § 58 a Ja § 58 a Nej 

Anlægsnote 
(klasse C og D) Ja § 88 Ja § 88 Ja § 88 

Oplysninger om navn mv. 
(klasse C og D) Nej Ja § 97 a Ja § 97 a 

Indgår i transaktioner med 
nærtstående parter 
(klasse C og D) 

Nej Nej Ja § 98 c 

 

5. Ændring af anvendt regnskabspraksis mv. 
Såfremt de nye bestemmelser om kapitalinteresser medfører reklassifikation af en virksom-
heds eksisterende rettigheder over egenkapitalen i en anden virksomhed, er der tale om en 
ændring af anvendt regnskabspraksis, jf. årsregnskabslovens § 51. Det samme er tilfældet, 
hvis der ændres metode for måling. Sammenligningstallene skal tilrettes og effekten af æn-
dringen skal indregnes direkte på egenkapitalen primo regnskabsåret. Denne ændring i an-
vendt regnskabspraksis skal beskrives med angivelse af den beløbsmæssige effekt på årets 
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resultat, balance og egenkapital, jf. årsregnskabslovens § 13, stk. 2, 3. pkt., som henviser til 
oplysningskravene i årsregnskabslovens § 11, stk. 3. 

Når en virksomhed til den konklusion, at en eksisterende ejerandel klassificeret som omsæt-
ningsaktiv, fremover skal anses som en kapitalinteresse, kræver dette som nævnt, at formålet 
med investeringen er ændret. Dette vil være en ændring af et regnskabsmæssigt skøn, jf. års-
regnskabslovens § 52. Ændringen skal beskrives med angivelse af den beløbsmæssige effekt 
på årets resultat, balance og egenkapital, men uden tilretning af sammenligningstal. 



 

 

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 

10. maj 2021 

1

 

Denne vejledning er et udtræk fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk. EY har ikke foretaget nogen 
fortolkning eller bearbejdning af de gengivne oplysninger. 

Indhold 
1.  Introduktion til årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar ............................. 1 

2.  Hvem er omfattet af lovkravet? .............................................................................................. 2 

3.  Hvem er målgruppen for din rapportering? .............................................................................. 4 

4.  Oplysningskrav ...................................................................................................................... 5 

5.  Redegørelse for politikker for samfundsansvar eller begrundelse for fravalg ............................... 8 

6.  Mulighed for at undlade at give visse oplysninger i redegørelsen for samfundsansvar? ............... 14 

7.  Hvor skal redegørelsen placeres? .......................................................................................... 15 

8.  Sprogkrav til redegørelsen for samfundsansvar ...................................................................... 16 

9.  Krav til revisors udtalelse ..................................................................................................... 17 

10.  Frivillig redegørelse for samfundsansvar ................................................................................ 18 

11.  Annex ................................................................................................................................. 18 

 
 
1. Introduktion til årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar 
De største danske virksomheder skal i forbindelse med deres årsrapport redegøre for virk-
somhedens arbejde med samfundsansvar. Reglerne følger af årsregnskabslovens § 99 a og 
omfatter alle store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse 
D. 

Siden 2009 har de største virksomheder i Danmark været forpligtet til at redegøre for deres 
arbejde med samfundsansvar. Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at udar-
bejde politikker for samfundsansvar. Lovkravene i årsregnskabsloven betyder imidlertid, at de 
største danske virksomheder har pligt til at offentliggøre en redegørelse for samfundsansvar 
og i den forbindelse give en række oplysninger.  

Virksomhederne er ikke forpligtet til at udarbejde politikker for samfundsansvar, men redegø-
relsen skal indeholde en klar og begrundet forklaring på de områder, hvor virksomheden har 
valgt ikke at have en politik. Virksomhederne skal dog give en række oplysninger, uanset om 
de har politiker for samfundsansvar. Disse oplysninger omfatter f.eks. beskrivelse af forret-
ningsmodel, risici og ikke-finansielle nøgletal. 

Senest i 2018 vedtog Folketinget en ændring af reglerne for redegørelse for samfundsansvar. 
De nye regler gælder for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere. Du kan læse 
mere om reglerne i denne vejledning. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-lovpligtig-redegoerelse-samfundsansvar


 

 

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 

10. maj 2021 

2

Bemærk, at finansielle virksomheder ikke er omfattet af årsregnskabsloven, men af Finans-
tilsynets bekendtgørelser. Disse virksomheder er således ikke omfattet af denne vejled-
ning. 

 

Kravene i årsregnskabslovens § 99 a, er en implementering af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/95/EU (NFRD). Direktivet indeholder ændringer til Europa-Parla-
mentets og Rådets direktiv 2013/34/EU, EU's regnskabsdirektiv. De danske regler er 
på enkelte punkter mere omfattende end de europæiske krav, hvilket fremgår under de 
relevante afsnit i denne vejledning.  

Kommission har udarbejdet ikke-bindende retningslinjer til kravene i direktiv 
2014/95/EU, hvori der kan hentes inspiration og vejledning: 

 Europa-Kommissionens ikke-bindende retningslinjer fra 2017  

 Tillæg om rapportering af klimarelaterede oplysninger fra 2019  

Danmark støtter endvidere initiativet Task Force on Climate-related Financial Disclo-
sures (TCFD). TCFD’s anbefalinger er med til at skabe et globalt fælles fodslag på klima-
rapportering og styrke virksomheders incitament til grøn omstilling. 

 

2. Hvem er omfattet af lovkravet? 

Er din virksomhed omfattet af årsregnskabslovens regler for store virksomheder i regn-
skabsklasse C eller regnskabsklasse D, så skal I redegøre for samfundsansvar efter kravene 
§ 99 a. 
Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D, dvs. børsnote-
rede virksomheder og statslige aktieselskaber, skal redegøre for samfundsansvar. 

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden føl-
gende regnskabsår, overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: 

 En balancesum på 156 mio. kr. 
 En nettoomsætning på 313 mio. kr. 
 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250. 

For modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal størrelsesgrænserne opgøres 
på koncernniveau. 

Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset 
disses størrelse. 

2.1. Undtagelser for koncerner 
Årsregnskabslovens § 99 a indeholder visse undtagelser til reglerne om redegørelse for sam-
fundsansvar for virksomheder, der indgår i en koncern. 

En modervirksomhed kan derfor undlade at give redegørelsen for samfundsansvar i sit eget 
årsregnskab, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab og heri giver 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=ES
https://www.fsb-tcfd.org/recommendations/
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redegørelsen for koncernen som helhed. Det er et krav, at modervirksomheden for den sam-
lede koncern opfylder oplysningskravene i § 99 a. Det følger af § 99 a, stk. 6. 

Dattervirksomheder kan undlade at udarbejde en redegørelse for samfundsansvar, hvis mo-
dervirksomheden udarbejder en redegørelse for samfundsansvar for hele koncernen. Moder-
virksomhedens redegørelse for samfundsansvar skal dog opfylde lovens krav. Der kan således 
ikke henvises til en amerikansk modervirksomhed, som godt nok rapporterer om samfundsan-
svar, men som ikke opfylder alle krav i § 99 a. Derfor er undtagelsen primært relevant ved 
modervirksomheder indenfor EU.  

Redegørelsen skal dække samme periode som årsregnskabet, dvs. den periode som årsrap-
porten omfatter. Redegørelsen kan gives af den umiddelbart overliggende modervirksomhed 
eller en højereliggende modervirksomhed. En dattervirksomhed, der anvender denne mulig-
hed, skal oplyse det i sin ledelsesberetning, herunder hvilken modervirksomhed der har med-
taget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort. Dette krav kan opfyldes ved, at datter-
virksomheden oplyser et link til den relevante del af modervirksomhedens hjemmeside, hvis 
redegørelsen fremgår heraf eller – hvis der er tale om en dansk modervirksomhed, som med-
tager redegørelsen i selve årsrapporten – med angivelse af navn og CVR-nr. for modervirk-
somheden. Det følger af § 99 a, stk. 7. 

Hvis virksomheden anvender undtagelsesmuligheden for koncerner, er der særlige krav i for-
hold til sprog. Læs mere herom i afsnit 8. 

2.2. Undtagelse ved redegørelse efter visse internationale standarder og retningslinjer 
Virksomheder, som rapporterer om deres arbejde med samfundsansvar efter visse internatio-
nale standarder og retningslinjer, har mulighed for at opfylde kravene i § 99 a ved blot at 
henvise til denne rapport. Det er dog en forudsætning, at rapporteringen opfylder oplysnings-
kravene i § 99 a, og at rapporteringen sker som: 

 En fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global Compact, 
 En rapport om ansvarlige investeringer, som krævet i henhold til FN-støttede Principper 

for Ansvarlige Investeringer, PRI eller 
 Rapportering i henhold til Global Reporting Initiative (GRI). 

Fælles for de tre sæt internationale standarder er, at virksomhederne aktivt forpligter sig til 
at rapportere om deres arbejde. Virksomheder, som følger disse standarder, skal således år-
ligt rapportere til de organisationer, der har udarbejdet standarderne.  

En virksomhed, der rapporterer efter en af de tre ovenfor nævnte internationale standarder, 
skal sikre sig, at redegørelsen efter den internationale standard  

 dækker samme regnskabsperiode som årsrapporten,   
 lever op til oplysningskravene i årsregnskabslovens § 99 a, og 
 er tilgængelig via et link fra ledelsesberetningen til f.eks. virksomhedens hjemmeside.  

Hvis en redegørelse for samfundsansvar udarbejdet efter internationale retningslinjer eller 
standarder ikke lever op til kravene i lovens § 99 a, skal virksomheden supplere redegørelsen. 
I forhold til offentliggørelse er det ikke tilstrækkeligt, at virksomheden i ledelsesberetningen 
blot henviser til f.eks. FN Global Compacts hjemmeside, hvor virksomhedens Global Compact 
rapport er offentliggjort. Virksomhedens redegørelse f.eks. i form af en Global Compact rap-
port skal også være offentligt tilgængelig på virksomhedens egen hjemmeside via en henvis-
ning hertil i ledelsesberetningen, se mere i afsnit 7. 
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De nærmere betingelser for, at virksomheder kan henvise til internationale standarder i ste-
det for at rapportere i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, er fastsat i bekendtgørelse nr. 
959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabs-
loven.  

 
3. Hvem er målgruppen for din rapportering? 
Oplysningerne i redegørelsen for samfundsansvar skal ifølge § 99 a sikre forståelsen af virk-
somhedens udvikling, resultat og situation, og hvordan virksomhedens aktiviteter påvirker 
klima, sociale forhold og personaleforhold, forhold vedrørende respekt for menneskerettighe-
der, bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Der er således tale om, at redegørelsen for 
samfundsansvar skal have relation til virksomhedens kerneforretning, og at oplysningerne 
skal gives i det omfang, de er nødvendige for at sikre forståelsen af de ovenfor nævnte for-
hold.  

Det er et grundlæggende krav ifølge årsregnskabsloven, at årsrapporten skal udarbejdes med 
henblik på at støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Regnskabsbrugerne, 
dvs. virksomhedens samhandelspartnere, investorer, medarbejdere, långivere m.fl. skal på 
baggrund af årsrapporten have mulighed for at bedømme virksomhedens økonomiske stilling 
og resultat. Redegørelsen for samfundsansvar skal være med til at give regnskabsbrugerne et 
helhedsbillede af virksomheden. 

Dette grundlæggende krav om at støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger 
gælder også for redegørelsen for samfundsansvar, da denne er en del af årsrapporten. 

Virksomhederne har forskellige regnskabsbrugere og dermed også forskellige målgrupper for 
deres rapportering. Derfor har virksomheden også en vis frihed i forhold til udformningen af 
redegørelsen for samfundsansvar. Redegørelsen bør målrettes de vigtigste regnskabsbru-
gere. To redegørelser for samfundsansvar, der begge opfylder lovens krav, kan derfor være 
udformet ganske forskelligt, afhængigt af, om virksomheden primært anser professionelle in-
vestorer eller kunder, som de vigtigste regnskabsbrugere.   

Uanset hvem virksomheden anser som sine primære regnskabsbrugere, er det vigtigt, at virk-
somheden ikke udelukkende fokuserer på en enkelt gruppe af regnskabsbrugere, og at rede-
gørelsen fremstår balanceret og nuanceret, så både positive og negative aspekter af arbejdet 
med samfundsansvar fremgår. 

3.1. Vurdering af væsentlighed  
I forbindelse med udarbejdelse af redegørelsen for samfundsansvar skal virksomheden vur-
dere, hvilke oplysninger der er væsentlige. Der gælder et dobbelt væsentlighedsprincip, hvor 
virksomheden både skal forholde sig til, hvilke oplysninger der er væsentlige i forhold til virk-
somhedens påvirkning af samfundet, og hvilke oplysninger der er væsentlige i forhold til sam-
fundets påvirkning af virksomheden. 

Et eksempel i forhold til klima kunne være, at en virksomhed har fokus på at reducere sin kli-
mapåvirkning ved at nedbringe sin CO2-udledning. Virksomheden skal dog også have fokus 
på, hvordan klimaændringer påvirker virksomheden, f.eks. hvis der kommer nye krav til virk-
somhedens produktion eller produkter, hvis virksomheden risikerer, at aktiviteten skal ophøre 
(f.eks. hvis man udvinder olie), eller hvis virksomheden skal flytte sin produktion på grund af 
oversvømmelser. 

Der bør tages hensyn til en række forskellige faktorer ved vurderingen af oplysningernes væ-
sentlighed. Det kan f.eks. være: 
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 Virksomhedens forretningsmodel, forretningsstrategi og risici. 
 Sektorspecifikke problemstillinger, f.eks. vil områder, som allerede er identificeret af 

konkurrenter, kunder eller leverandører, sandsynligvis være relevante for virksomheden. 
 Relevante interessenters interesser og forventninger. 
 Påvirkningen på samfundet af virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens pro-

dukter, tjenesteydelser og forretningsforbindelser. 
 Politiske og reguleringsmæssige faktorer. 

Væsentlige oplysninger skal omfatte både positive og negative informationer om virksomhe-
dens aktivitet på en klar og afbalanceret måde. Virksomhedens vurdering af væsentlighed 
skal være med til at sikre, at redegørelsen giver et retvisende billede af virksomhedens ar-
bejde med samfundsansvar, og at oplysninger af markedsføringsmæssig karakter undlades. 
Oplysningerne i redegørelsen skal være væsentlige i forhold til at understøtte virksomhedens 
regnskabsbrugere i deres beslutninger.  

 Yderligere inspiration kan findes i Kommissionens ikke-bindende retningslinjer 

 
4. Oplysningskrav 

Redegørelsen skal indeholde en række oplysninger, uanset om virksomheden har valgt at 
udarbejde politikker for samfundsansvar eller ej. 
Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil arbejde med samfundsansvar, og om de vil udar-
bejde politikker herfor. Der er dog en række oplysninger, som virksomheden skal give, uanset 
om den har politikker eller ej. Det drejer sig om oplysninger om: 

 virksomhedens forretningsmodel, 
 væsentlige risici forbundet med miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde med at 

reducere klimapåvirkningen, sociale forhold og personaleforhold, forhold vedrørende re-
spekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og bestikkelse, 

 ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, der er relevante for specifikke forretningsaktivi-
teter, og 

 referencer til og forklaring af beløb i den finansielle del af regnskabet. 

4.1. Forretningsmodel 
Redegørelsen skal indeholde en kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmo-
del udarbejdet med det formål at hjælpe regnskabsbrugerne med at forstå virksomhedens ud-
vikling, resultat, situation og hvordan virksomhedens aktivitet påvirker miljø-, klima-, sociale- 
og personaleforhold samt af forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, bekæm-
pelse af korruption og bestikkelse.  Beskrivelsen har til formål at skabe forståelse af koblingen 
mellem virksomhedens strategi og kerneforretning på den ene side og virksomhedens tilgang 
til samfundsansvar på den anden side. Kerneforretning defineres som virksomhedens løbende 
aktiviteter. Hvorvidt der er tale om en for virksomheden stor eller lille aktivitet, er således 
uden betydning for denne definition. Når forretningsmodellen beskrives, er det naturligt at 
fokusere på den del af kerneforretningen, som har den største aktuelle eller mulige påvirkning 
på samfundet. Dette er ikke nødvendigvis virksomhedens største aktivitet målt på omsætning 
m.v. 

Den enkelte virksomhed skal selv definere indholdet og detaljegraden af beskrivelsen af for-
retningsmodellen, under forudsætning af overholdelse af de grundlæggende krav til årsrap-
porten og væsentlighedsvurderingen for redegørelsen for samfundsansvar. Det er dog et 
krav, at der skal være tale om en kort og præcis beskrivelse.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC0705%2801%29&from=ES
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Beskrivelsen af forretningsmodellen skal gives på en klar, forståelig og faktuel måde, og virk-
somheden skal undlade oplysninger af mere reklamemæssig karakter.  

 

Det kan være relevant at inddrage emner som f.eks. forretningsområder, produkter og 
tjenesteydelser. 

Yderligere inspiration kan findes i Kommissionens ikke-bindende retningslinjer. 

 

4.2. Oplysninger om væsentlige risici 
Redegørelsen skal indeholde oplysninger om de væsentligste risici i forhold til, at virksomhe-
dens aktiviteter påvirker samfundet negativt, og for at samfundet påvirker virksomheden eller 
dens aktivitet negativt. Oplysningerne skal gives for miljøforhold, herunder virksomhedens 
arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale- og persona-
leforhold samt forhold vedr. respekt for menneskerettigheder, bekæmpelse af korruption og 
bestikkelse, og de skal gives uanset om virksomheden har en politik for forholdet eller ej.  

Der skal oplyses om de væsentligste risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, 
herunder, hvor det er relevant og proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbin-
delser, produkter og tjenesteydelser, hvor de indebærer en særlig risiko for negativ påvirk-
ning af miljøforhold, herunder klima, sociale forhold og personaleforhold, respekt for menne-
skerettigheder, anti-korruption og bestikkelse. 

Formålet med reglerne er ikke en komplet beskrivelse af virksomhedens risici, men af de væ-
sentligste risici for negativ påvirkning af de områder, der er skitseret i loven. Der skal fokuse-
res på ikke-finansielle risici, idet årsregnskabsloven indeholder særlige bestemmelser om op-
lysninger om finansielle risici. På miljøområdet kan ikke-finansielle risici f.eks. være risiko for 
udledning af drivhusgasser som følge af virksomhedens produktion eller risiko for aktiviteter, 
der medvirker til skovrydning. For visse risici vil der både være et finansielt og et ikke-finan-
sielt element. Det kan f.eks. være aktuelt på miljøområdet, hvor forurening kan medføre krav 
om oprensning. I disse tilfælde vil det være naturligt at give en samlet beskrivelse af risikoen 
og f.eks. foretage en krydshenvisning mellem beskrivelsen af de finansielle og ikke-finansielle 
risici.  

Virksomhederne skal give oplysninger om de risici, der med størst sandsynlighed vil eller kan 
føre til alvorlige påvirkninger af det omgivende samfund eller virksomhedens aktiviteter. Lige-
ledes bør virksomheden fremlægge oplysninger om eventuelle negative påvirkninger, der alle-
rede har fundet sted. 

Det er virksomhedens ledelse, der vurderer, hvilke risici der anses for de væsentligste. Væ-
sentlighedsvurderingen kan f.eks. foretages på baggrund af påvirkningens omfang (f.eks. 
hvor mange mennesker der påvirkes) og graden af alvor.  

Kilder til risici for negativ påvirkning kan både være virksomhedens egne aktiviteter for ek-
sempel virksomhedens drift, eller hvor det er relevant og proportionalt, dens produkter, tje-
nesteydelser eller forretningsforbindelser, herunder leverandør- og underleverandørkæder. 
Det kan f.eks. være risiko for, at virksomhedens underleverandører har dårlige arbejdsforhold 
for medarbejderne, eller anvender illegal arbejdskraft i form af sort arbejde. Der kan også 
være risiko for skade på miljøet f.eks. i form af olieudslip eller andre skadelige kemikalier. 
Virksomheden skal give oplysninger om, hvordan den håndterer de pågældende risici. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=ES
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4.3. Ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer (ESG-nøgletal) 
Redegørelsen skal indeholde oplysninger om de ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som 
er relevante for specifikke forretningsaktiviteter. Nøgleresultatindikatorer er et alment kendt 
og benyttet værktøj, som har til formål at måle virksomhedens indsats på bestemte forret-
ningsaktiviteter. Sådanne indikatorer kan også anvendes på ikke-finansielle områder som 
f.eks. miljøforhold og sociale forhold. 

Loven indeholder ikke krav om anvendelse af specifikke nøgleresultatindikatorer, men de nøg-
leresultatindikatorer som udarbejdes og anvendes internt i virksomheden, skal oplyses i rede-
gørelsen. Oplysningerne skal gives for miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde med at 
reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, sociale- og personaleforhold samt 
forhold vedr. respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkelse. 
Oplysningerne skal gives, uanset om virksomheden har en politik for samfundsansvar for 
nogle af disse forhold eller ej – men kun, hvis virksomheden anvender sådanne nøgletal.  

Ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer er også kendt om Key Performance Indicators eller 
mere anvendt i daglig talt ESG-nøgletal. ESG står for Environmental, Social og Governance. 

 

Mange virksomheder anvender i dag en lang række ikke-finansielle nøgleresultatindika-
torer. Det kan f.eks. være i forhold til medarbejdertilfredshed, arbejdsulykker, virksom-
hedens CO2-udledning eller vandforbrug. 

 

Hvis en virksomhed vælger at anvende ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, skal virksom-
heden være opmærksom på, at kravene i årsregnskabslovens § 53, stk. 1, finder anven-
delse.  Ifølge bestemmelsen skal en virksomhed som en del af sin anvendte regnskabspraksis 
redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt i ledelsesberetningen. 
Bestemmelsen indebærer, at en virksomhed skal redegøre for, hvordan de ikke-finansielle 
nøgleresultatindikatorer er beregnet, dvs. en anvendt regnskabspraksis for disse indikatorer 
på samme måde som for finansielle nøgletal. Det følger også af årsregnskabslovens § 87, 
stk. 2, at virksomheden i ledelsesberetningen skal oplyse om de anvendte metoder til opgø-
relse af de nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen.  

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at en virksomhed i sin redegørelse for samfundsansvar 
skal oplyse om de ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som virksomhederne anvender i 
den løbende rapportering til ledelsen. Vurderingen bygger på, at ledelsen må anse disse ikke-
finansielle nøgleresultatindikatorer for relevante for specifikke forretningsaktiviteter, siden 
de har besluttet, at der skal rapporteres herom. 

 

Erhvervsstyrelsen har opdateret den digitale regnskabsindberetning (XBRL-taksono-
mien) med frivillige felter til virksomhedernes ESG-nøgletal. Det er derved muligt for 
virksomhederne at opmærke nøgletallene detaljeret i forbindelse med den digitale ind-
beretning af årsrapporten. Derved er oplysningerne lettere tilgængelige digitalt. 

 

 Mere information om ESG-nøgletal findes i erhvervsstyrelsens vejledning 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-esg-taksonomi
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4.4. Reference til beløb 
Hvor det er relevant, skal der i redegørelsen henvises til og gives yderligere forklaring af be-
løb fra den finansielle del af regnskabet. Derved sikres det, at relevante beløb bliver omtalt i 
en kontekst af virksomhedens samfundsansvar, og at der er sammenhæng mellem de finan-
sielle oplysninger i resultatopgørelsen, balancen eller noterne og de forhold, som behandles i 
redegørelsen for samfundsansvar.  

 

Et eksempel kan være, at der henvises til store udgifter, som er anvendt for at redu-
cere den skadelige miljøpåvirkning af virksomhedens aktiviteter eller en forpligtelse til 
at foretage oprensning af forurening ved virksomhedens produktionsanlæg. Det kan 
også være investeringer i grøn teknologi, f.eks. køb af maskiner eller udvikling af egne 
grønne produkter. 

 

5. Redegørelse for politikker for samfundsansvar eller begrundelse for fravalg 
Årsregnskabslovens § 99 a forpligter ikke de omfattede virksomheder til at udarbejde politik-
ker for samfundsansvar.  Kravene til redegørelsen for samfundsansvar er fleksible og er byg-
get op efter følg-eller-forklar princippet. En virksomhed, der ikke har politikker for samfunds-
ansvar, skal redegøre for, hvorfor virksomheden ikke har en sådan politik. Der gælder herud-
over nogle enkelte krav til, hvad en virksomhed skal oplyse, hvis den ikke har politikker for 
samfundsansvar – se herom i afsnit 4. 

Virksomheden skal redegøre for, om den har en politik, og hvad den i givet fald går ud på for 
hvert af de fire forhold: 

 Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning  
 Sociale forhold og personaleforhold 
 Respekt for menneskerettigheder 
 Antikorruption og bestikkelse.  

Det er således ikke tilstrækkeligt alene at oplyse, at virksomheden har en politik for f.eks. 
menneskerettigheder. Virksomheden skal også redegøre for indholdet af sin menneskeret-
tighedspolitik. Virksomheden bestemmer selv indholdet politikken og detaljeringsgraden på 
baggrund af en væsentlighedsvurdering. Fleksibiliteten i lovgivningen efterlader virksomhe-
den med stor frihed til at definere sin politik for samfundsansvar i overensstemmelse med 
egne behov. 

5.1. Begrundelse ved fravalg for politikkerne for et eller flere forhold 
Virksomheder, som ikke har politikker for samfundsansvar, eller ikke har politikker for sam-
fundsansvar på alle områder, skal oplyse om dette og give en begrundet forklaring herfor i sin 
redegørelse. Virksomheden kan ikke nøjes med blot at oplyse, at virksomheden ikke har en 
politik for samfundsansvar på f.eks. miljøområdet. Et fravalg skal forklares og begrundes kon-
kret for hvert af de fire forhold.  

Følg-eller-forklar princippet i årsregnskabsloven § 99 a indebærer således, at virksomheder 
aktivt skal træffe en beslutning om til- eller fravalg af en politik for samfundsansvar på hvert 
af de fire områder. Hvis virksomheden beslutter at fravælge en politik helt eller delvist for et 
eller flere forhold, skal den oplyse om det i ledelsesberetningen og forklare hvorfor for hvert 
enkelt forhold. 



 

 

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 

10. maj 2021 

9

Følg-eller-forklar princippet indebærer således også, at virksomheden kan forklare sin priori-
tering af en politik på ét af de anførte politikområder (f.eks. miljøområdet) og samtidig sit fra-
valg af en politik på et eller flere af de andre politikområder (f.eks. menneskerettigheder). Når 
virksomheden overvejer, hvor omfattende begrundelsen for fravalg af politikker skal være, 
skal den holde sig formålet med redegørelsen for samfundsansvar for øje, nemlig at årsrap-
porten skal give regnskabsbrugere og øvrige interessenter et helhedsbillede af virksomhedens 
økonomiske forhold samtidig med virksomhedens påvirkning af det omgivende samfund. 

 

Det følger af årsregnskabslovens § 99 a, stk. 2, 2. pkt., at en virksomhed skal oplyse 
og begrunde, hvorfor virksomheden ikke har udarbejdet en politik, hvis dette er tilfæl-
det. Denne oplysning og begrundelse skal gives for hvert af de fire forhold, hvor virk-
somheden har fravalgt en politik. 

Vurderes det af en virksomhed, at der ikke er behov for at have politikker for sam-
fundsansvar, er det f.eks. ikke fyldestgørende, at virksomheden blot oplyser, at den 
ikke har politikker for samfundsansvar grundet virksomhedens størrelse eller branche. 
Der skal konkret tages stilling til en begrundelse for en manglende politik for hvert en-
kelt forhold. 

Hvis en virksomhed f.eks. ikke har fundet det relevant at have en politik for samfunds-
ansvar for eksempelvis miljøforhold, kan en tilstrækkelig begrundelse her være, at virk-
somhedens aktivitet hverken belaster miljøet eller indebærer en risiko for miljøet, lige-
som virksomhedens væsentlige underleverandører ikke påvirker miljøet ved udførelsen 
af arbejde for virksomheden. 

 

5.2. Oplysningskrav for virksomheder, der har politikker for samfundsansvar 
I de kommende afsnit gennemgås de oplysningskrav, som gælder for virksomheder, der har 
politikker for samfundsansvar.  

Oplysninger skal gives i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen af virksomhedens ud-
vikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af samfundet.  

Ved politikker forstås i denne forbindelse virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger 
eller andre dokumenter, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med samfundsansvar. 
Det er uden betydning, om dokumentet er benævnt politik eller retningslinjer eller lignende. 
Dette følger af lovens grundlæggende princip i § 13, stk. 1, nr. 2, om, at der skal tages hen-
syn til de reelle forhold fremfor formaliteter uden reelt indhold. 

Virksomheden skal for hvert politikforhold, hvor den har en politik, give oplysninger om ind-
holdet af denne politik. Det er således ikke tilstrækkeligt, at virksomheden oplyser, at den har 
en politik for et givent forhold, som eksempelvis miljø. Virksomheden skal også beskrive ind-
holdet af den pågældende politik. 
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Redegørelsen skal opfylde kravet i § 13, stk. 2, om kontinuitet. Det betyder, at der skal 
være en rød tråd i virksomhedens redegørelse for samfundsansvar, og virksomheden 
skal følge sine politikker for samfundsansvar til dørs. En virksomhed kan således ikke 
omtale politikker et år uden at oplyse om resultaterne i det følgende år. Se mere om 
ændring af politikker for samfundsansvar i afsnit 5.3 nedenfor. 

 

5.3. Hvilke politikforhold skal virksomhederne forholde sig til og redegøre for? 
Kravene i § 99 a indebærer, at virksomhederne indledningsvis skal tage stilling til, om de har 
politikker for samfundsansvar på følgende fire områder, samt redegøre herfor: 

 Miljøforhold, herunder reduktion af virksomhedens klimapåvirkning 
 Sociale forhold og personaleforhold 
 Respekt for menneskerettigheder 
 Antikorruption og bestikkelse. 

Miljøforhold, herunder virksomhedens arbejde for at reducere klimapåvirkningen ved virk-
somhedens aktivitet 
I mange virksomheder hænger deres påvirkning af miljøet og påvirkningen af klimaet sam-
men, og for mange virksomheder vil det være naturligt at have klima og miljø integreret i en 
politik. Virksomheden kan dog også vælge at betragte klima og miljø som to selvstændige for-
hold og redegøre for miljø- og klimaforhold separat. Det er dog vigtigt, at begge forhold be-
skrives, og hvis virksomheden har en politik for samfundsansvar, der ikke omfatter f.eks. 
miljø, men udelukkende klima, skal dette begrundes. 

Politikken for miljøforhold kan f.eks. omhandle virksomhedens strategi for at modvirke eller 
reducere aktuelle og forudsigelige påvirkninger af miljøet fra virksomhedens aktiviteter, her-
under forurening af luft, vand og jord, forbrug af materialer, vand, energi og dannelse af af-
fald, og hvor det er relevant, påvirkninger af sundhed og sikkerhed. 

Virksomheden skal også give oplysninger om sine politikker om reduktion af klimapåvirknin-
gen, hvis den har sådanne politikker. Det kan f.eks. være en politik for brugen af vedvarende 
og/eller ikke-vedvarende energikilder samt virksomhedens drivhusgasemissioner. 

 

Kravet om at virksomheder skal tage stilling til, om de har en politik for at reducere kli-
mapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet – og kravene til at redegøre herfor – er et 
nationalt krav. Kommission har dog i 2019 offentliggjort et tillæg til de ikke-bindende 
retningslinjer til direktivet, hvori der kan hentes inspiration og vejledning om rapporte-
ring af klimarelaterede oplysninger. 

 

Sociale forhold og personaleforhold  
Virksomheden skal tage stilling til, om den skal have en politik for samfundsansvar vedrø-
rende sociale forhold og personaleforhold, herunder arbejdstagerrettigheder.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
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En politik for samfundsansvar vedrørende sociale forhold og personaleforhold kan om-
handle virksomhedens tiltag i forhold til ligestilling, gennemførelsen af Den Internatio-
nale Arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner, arbejdsvilkår, dialogen mellem ar-
bejdsmarkedets parter, respekten for arbejdstagernes ret til at blive informeret og 
hørt, respekten for fagforeningsrettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
og dialogen med lokalsamfundet og/eller tiltag, der er truffet for at sikre beskyttelsen 
og udviklingen af disse samfund. 

 

Respekt for menneskerettigheder 
Virksomheden skal tage stilling til, om den skal have en politik for samfundsansvar vedrø-
rende respekt for menneskerettigheder. Politikken kan f.eks. omhandle virksomhedens politik 
eller strategi for at forebygge negative påvirkninger af menneskerettighederne.  

 

Det er her vigtigt at være opmærksom på de internationale retningslinjer og konventio-
ner, herunder både menneskerettighedskonventionerne og ILO's kernekonventioner. 
Det er relevant særligt at fremhæve FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Er-
hvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), der blev vedtaget i 
2011. Retningslinjerne definerer, hvad regeringer og virksomheder bør gøre for at 
undgå og håndtere virksomheders negative indflydelse på menneskerettighederne, li-
gesom retningslinjerne fremhæver behov for transparens. 

Det er ikke et lovkrav at oplyse om virksomhedens arbejde med denne ramme, men da 
det er en vigtig reference for det internationale samfunds forventninger til virksomhe-
dens arbejde med menneskerettigheder, kan det i sagens natur også være et relevant 
afsæt for virksomhedens rapportering. 

Inspiration til rapportering efter FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og er-
hvervsliv, kan findes i UN Guiding Principles Reporting Framework, der er udarbejdet 
med baggrund i Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI). 

 

Anti-korruption og bestikkelse 
Virksomheden skal tage stilling til, om den skal have en politik for samfundsansvar vedrø-
rende bekæmpelse af korruption og bestikkelse. Dette er ikke kun relevant, hvis virksomhe-
den har aktiviteter i udlandet. Der kan også være korruption i Danmark, ligesom Danmark kan 
bruges til hvidvask – også af udenlandske midler. 

Anti-korruption og bestikkelse er et af FN’s Global Compacts 10 principper. Herudover indgår 
emnet i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder. Danmark har således sammen 
med en lang række lande forpligtet sig til at bekæmpe korruption.  

Ændring af politikker for samfundsansvar 
Hvis en virksomhed ændrer politik i et år, skal der i det følgende år oplyses om resultaterne 
indtil det tidspunkt, hvor politikken er ophævet. Der skal derudover oplyses om betydningen 
af den ændrede politik. Dette følger af årsregnskabslovens generelle krav om kontinuitet i 
§ 13, stk. 2. 

En virksomhed kan ophæve eksisterende politikker for samfundsansvar og indføre nye. For en 
ophævet politik skal der dog oplyses om resultater indtil det tidspunkt, hvor politikken er 

https://www.ungpreporting.org/
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ophævet. Det vil sige, at hvis en politik ophæves midt i et regnskabsår, skal dette oplyses, li-
gesom resultaterne i det første halvår skal oplyses. 

5.4. Oplysninger om indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar 
For hvert af de fire politikforhold skal virksomheden give oplysninger om indholdet af virk-
somhedens politik, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer eller principper for sam-
fundsansvar, som virksomheden anvender. Redegørelsen skal ikke indeholde en gengivelse af 
hele politikken, men skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at sikre forståelsen 
af indholdet af politikken for så vidt angår virksomhedens udvikling, resultat, situation og akti-
vitets påvirkning af det pågældende forhold. 

5.5. Oplysninger om hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar 
til handling 
For hvert af de fire politikforhold skal virksomheden oplyse, hvordan den omsætter sin politik 
for samfundsansvar til handling, og virksomheden skal oplyse om eventuelle systemer eller 
procedurer herfor. Det kan eksempelvis være ledelsessystemer, kontrolsystemer, evaluerin-
ger eller andre procedurer, der systematisk gennemgår implementeringen af politikkerne. 
Dette omfatter også, at virksomheden skal oplyse, hvis den er certificeret i henhold til en cer-
tificeringsordning for enten processer eller produkter (mærkningsordninger). 

Virksomheden skal beskrive, hvordan politikkerne gennemføres i handlinger, idet virksomhe-
den dog selv bestemmer detaljeringsgraden af oplysningerne. Der skal være konsistens mel-
lem virksomhedens enkelte politikker for samfundsansvar og oplysninger om, hvordan hver af 
disse politikker implementeres. Det er ikke tilstrækkeligt blot at oplyse, at virksomheden om-
sætter sine politikker til handling. 

Nogle konkrete eksempler kunne være, at virksomheden foretager kontrolbesøg hos uden-
landske leverandører med henblik på at sikre overholdelse af menneskerettigheder, eller at 
der gennemføres kurser blandt medarbejderne i forhold til virksomhedens politik for anti-kor-
ruption. Andre eksempler kunne være, at virksomheden ved udskiftning af produktionsudstyr 
anskaffer udstyr med lavt energiforbrug med henblik på at reducere energiforbruget eller har 
igangsat en analyse af, hvordan virksomheden kan mindske sit CO2-udslip. 

Ovenstående er alle eksempler på handlinger, som virksomheden foretager. Virksomheden 
skal også være opmærksom på kravet om at oplyse, hvilke resultater der er opnået som følge 
af handlingerne, jf. afsnit 5.7. 

5.6. Oplysninger om processer for nødvendig omhu (due diligence) 
Redegørelsen skal – for hvert af de fire politikforhold, hvor virksomheden har politikker – inde-
holde oplysninger om virksomhedens processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virk-
somheden anvender sådanne processer. Årsregnskabsloven pålægger ikke virksomheden en 
pligt til at foretage ikke-finansiel due diligence, men hvis virksomheden anvender sådanne 
processer, har den pligt til at oplyse om dem i sin redegørelse. Hvis virksomheden ikke anven-
der sådanne processer for et eller flere af de fire politikforhold, er der ikke krav om, at rede-
gørelsen indeholder oplysninger herom eller en begrundelse herfor. 

Begrebet "ikke-finansiel due diligence” fremgår ikke af årsregnskabsloven, men bliver an-
vendt her for at adskille det fra traditionel due diligence, som anvendes på det finansielle om-
råde i forbindelse med f.eks. virksomhedsovertagelser. 

Due diligence-begrebet skal forstås, som det er defineret i internationale retningslinjer for 
samfundsansvar som f.eks. OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder og FN’s 
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Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv – begge vedtaget i 2011 – hvor det ind-
går som et centralt element.   

 

Ikke-finansiel due diligence er nærmere beskrevet i OECDs retningslinjer for multinatio-
nale virksomheder og FN’s Retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv. 

FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv definerer due diligence 
som: 

"An on-going risk management process that a reasonable and prudent company 
needs to follow in order to identify, prevent, mitigate and account for how it ad-
dresses its adverse human rights impacts. It includes four key steps: assessing ac-
tual and potential human rights impacts; integrating and acting on the findings; 
tracking responses; and communicating about how impacts are addressed." 

OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder har en lignende fremgangsmåde, 
men har et bredere anvendelsesområde, der rækker videre end menneskerettigheder. I 
forbindelse med værdikæder defineres due diligence som: 

"A comprehensive, proactive process to identify the actual and potential negative 
social, environmental and economic impacts of an organizations decisions and ac-
tivities, with the aim of avoiding and mitigating those impacts." 

OECD har desuden udarbejdet en due diligence vejledning, der giver en nærmere be-
skrivelse af, hvad due diligence er, og hvordan virksomheder bør udføre due diligence. 
Vejledningen indeholder også tips og illustrative eksempler på, hvordan metoden imple-
menteres i praksis. 

 

Due diligence er kernebegrebet i OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Det 
handler om, at virksomheden skal kende til og have processer på plads til håndtering af risici. 
Ved hjælp af due diligence-processerne skal virksomheder kunne identificere, forebygge, af-
hjælpe og redegøre for aktuelle og potentielle krænkelser og negative påvirkninger af menne-
sker, samfund og miljø, som er afledt af virksomhedens aktiviteter. 

Dette gælder både i virksomheden, i leverandørkæden og hos virksomhedens andre forret-
ningsforbindelser.  

Virksomheden skal foretage en konkret vurdering af, hvilke oplysninger, den bør give om due 
diligence-processerne, under hensyntagen til, at oplysningerne skal være relevante og væ-
sentlige set i forhold til virksomhedens aktiviteter. 

Due diligence-processer dækker i denne sammenhæng f.eks. anvendelsen af procedurer 
og/eller systemer, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med ikke-finansiel due dili-
gence. Rapporteringsforpligtelsen omfatter ikke resultatet af due diligence-processerne og 
dermed f.eks. offentliggørelse af de tilhørende rapporter. 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
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Årsregnskabslovens § 99 a uddyber ikke nærmere, hvilke oplysninger virksomheden 
skal give om anvendte due diligence-processer. Virksomheden skal derfor foretage en 
konkret vurdering af, hvilke oplysninger den skal give herom i forhold til virksomhedens 
politikker for samfundsansvar. Vurderingen skal foretages under hensyntagen til, at 
oplysningerne skal være relevante og væsentlige set i forhold til virksomhedens aktivi-
teter. 

 

5.7. Oplysninger om virksomhedens vurdering af resultaterne og forventninger til arbejdet 
fremover 
Virksomheden skal for hvert af de fire politikforhold give oplysninger om virksomhedens vur-
dering af, hvilke resultater virksomheden har opnået som følge af dens arbejde med sam-
fundsansvar i regnskabsåret.  

For at sikre en afbalanceret fremstilling skal beskrivelsen af virksomhedens resultater om-
fatte både positive og negative resultater for de enkelte politikforhold. Oplysningerne skal 
have relation til virksomhedens kerneforretning og skal gives i det omfang, de er relevante for 
forståelsen af udviklingen i og påvirkningen af kerneforretningens aktiviteter. Dette kan ek-
sempelvis omfatte påvirkninger af medarbejderes trivsel, berørte personers menneskeret-
tigheder (f.eks. medarbejdere hos leverandører), eller miljø- og klimamæssige påvirkninger af 
virksomhedens drift eller værdiskabelse på kort eller langt sigt. Der kan således være tale om 
en beskrivelse af såvel negative som positive resultater af både kvalitativ og kvantitativ karak-
ter. 

Herudover skal virksomheden oplyse om dens forventninger til arbejdet fremover. Oplysnin-
ger om ledelsens forventninger til virksomhedens fremtidige arbejde med samfundsansvar 
kan være en meget relevant oplysning for regnskabsbrugeren – på samme måde som oplys-
ninger om ledelsens forventninger til en virksomheds forventede finansielle udvikling. Dette 
skal ses i sammenhæng med årsregnskabslovens krav om, at årsrapporten skal udarbejdes, så 
den støtter regnskabsbrugeren i dennes økonomiske beslutninger, herunder beslutninger om 
placering af regnskabsbrugerens ressourcer. En virksomheds arbejde med ikke-finansielle for-
hold og ledelsens forventninger til dette arbejde kan udgøre en forudsætning for regnskabs-
brugerens beslutning om blandt andet placering af deres ressourcer. 

 

6. Mulighed for at undlade at give visse oplysninger i redegørelsen for samfunds-
ansvar? 

Med lovændringen i 2018 blev der indsat en bestemmelse i § 99 a, stk. 4, der betyder, at en 
virksomhed i særlige tilfælde kan udelade visse oplysninger i sin redegørelse for samfundsan-
svar. Oplysninger kan udelades, hvis offentliggørelse af oplysningerne vil volde betydelig 
skade for virksomheden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister.  

For at informationer kan udelades fra redegørelsen for samfundsansvar, skal følgende betin-
gelser være overholdt:  

 Ledelsen skal ud fra en konkret vurdering finde det nødvendigt at udelade oplysninger i 
redegørelsen for samfundsansvar, fordi ledelsen vurderer, at offentliggørelse af de på-
gældende oplysninger vil volde betydelig skade for virksomheden i forbindelse med 
igangværende forhandlinger eller retstvister.  

 Oplysninger kan kun udelades i den udstrækning, udeladelsen ikke forhindrer, at redegø-
relsen for samfundsansvar giver en rimelig og afbalanceret forståelse for virksomhedens 
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udvikling, resultat, situation og dens aktivitets påvirkning af miljøforhold, sociale forhold 
og personaleforhold, respekt for menneskerettigheder samt antikorruption og bestik-
kelse. 

 En udeladelse af oplysninger skal være behørigt begrundet og godkendt af medlemmerne 
af virksomhedens ledelse. Begrundelsen skal kunne dokumenteres, og virksomheden skal 
derfor sikre sig, at dokumentationen opbevares i virksomheden. Dokumentationen skal 
dog ikke offentliggøres.  

 Hvis en virksomhed anvender undtagelsesbestemmelsen, skal det fremgå af redegørel-
sen for samfundsansvar. Kravet betyder bl.a., at det i forbindelse med en kontrol af virk-
somhedens redegørelse for samfundsansvar vil være tydeligt, om virksomheden mangler 
at give lovpligtige oplysninger, eller om virksomheden anvender en lovlig undtagelse. 

 

7. Hvor skal redegørelsen placeres? 

7.1. Krav til offentliggørelse af redegørelsen for samfundsansvar 
Det fremgår af § 99 a, stk. 1, at store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med 
en redegørelse for samfundsansvar.  

Som udgangspunkt skal redegørelsen for samfundsansvar gives i ledelsesberetningen, men 
ifølge § 99 a, stk. 5, kan virksomheden vælge i stedet at offentliggøre redegørelsen på en af 
følgende måder: 

 i en supplerende beretning til årsrapporten, hvortil der henvises i ledelsesberetningen 
 på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. 

Redegørelsen er således en del af ledelsesberetningen, men offentliggørelsen af redegørelsen 
kan ske på de ovenfor nævnte måder. 

Hvis redegørelsen offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, skal der være et direkte link i 
ledelsesberetningen til selve redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte rede-
gørelser er tilgængelige, så regnskabsbrugerne let kan finde den. Redegørelsen skal være til-
gængelig fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden og skal dække 
den samme regnskabsperiode. 

Hvis virksomheden er omfattet af børsretlige regler, kan der være særlige krav til, hvor længe 
oplysningerne skal være tilgængelige. 

7.2. Opfyldelse af kravet om samlet redegørelse 
Redegørelsen for samfundsansvar skal offentliggøres samlet, dvs. at der skal formidles et 
sammenhængende billede til regnskabsbrugere og andre interessenter. Udgangspunktet er, 
at redegørelsen gives samlet et sted i enten ledelsesberetning, på hjemmeside eller i en sup-
plerende beretning. Virksomheden kan vælge at strukturere redegørelsen i flere afsnit med 
henblik på at lette læsningen for regnskabsbrugerne, f.eks. opdeling pr. politikforhold. 

Redegørelsen for samfundsansvar skal kunne adskilles fra de øvrige dele af ledelsesberetnin-
gen. Dette kan f.eks. gøres ved at indsætte en overskrift, der benævnes ”Redegørelse for 
samfundsansvar”.  

En samlet redegørelse kan således være sammensat af forskellige delelementer, men må ikke 
forudsætte, at regnskabsbrugere og øvrige interessenter skal lede efter oplysningerne og 
stykke oplysninger sammen for at få et sammenhængende billede af virksomhedens 
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redegørelse for samfundsansvar. Ifølge årsregnskabsloven skal virksomheden give en retvi-
sende redegørelse af de forhold, som beretningen omhandler. Hvis oplysningerne er formidlet 
meget fragmenteret og vanskelige at overskue, vil det være i strid med kravet om en retvi-
sende redegørelse. 

Hvis redegørelsen for samfundsansvar gives på virksomhedens hjemmeside, er det et eksplicit 
krav, at den benævnes ”Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a” for 
at ikke at skabe uklarhed om, hvad der er den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar, og 
hvad der er evt. yderligere oplysninger om samfundsansvar på hjemmesiden. 

Der ikke noget i vejen for, at virksomheden i sin ledelsesberetning medtager et kort resumé af 
redegørelsen fra hjemmesiden, men det skal herudover fremgå af ledelsesberetningen, at den 
samlede redegørelse er offentliggjort på virksomhedens hjemmeside, og der skal være et di-
rekte link hertil. Resumeet omfattes af kravet om en retvisende redegørelse og skal være ba-
lanceret og ikke alene indeholde fordelagtige forhold. 

Det er ledelsens ansvar, at oplysningerne og offentliggørelse heraf er i overensstemmelse 
med lovgivningens krav. Det gælder uanset, hvilken offentliggørelsesmåde virksomheden væl-
ger. 

Erhvervsstyrelsen har fastsat nærmere regler om offentliggørelse af redegørelser for sam-
fundsansvar andre steder end i ledelsesberetningen i redegørelsesbekendtgørelsen.  

7.3. Ledelsens ansvar 
Det er ledelsens ansvar, at oplysningerne og offentliggørelse heraf er i overensstemmelse 
med lovgivningens krav. Det gælder uanset, hvilken offentliggørelsesmåde virksomheden væl-
ger. 

Erhvervsstyrelsen har fastsat nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen for sam-
fundsansvar i redegørelsesbekendtgørelsen. 

 

8. Sprogkrav til redegørelsen for samfundsansvar 

Redegørelsen for samfundsansvar skal være udarbejdet på samme sprog som de øvrige 
dele af årsrapporten, det vil sige på dansk eller engelsk. 
Som udgangspunkt skal redegørelsen for samfundsansvar gives på samme sprog som de øv-
rige dele af årsrapporten. Det gælder uanset om redegørelsen gives i ledelsesberetningen, på 
virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning.  

Anvender virksomheden muligheden for at rapportere efter internationale retningslinjer eller 
standarder, er det dog sprogkravene i henhold til disse retningslinjer, der er gældende.  

Hvis f.eks. en fremskridtsrapport (COP) til FN’s Global Compact er udarbejdet af en dansk 
virksomhed eller en dansk modervirksomhed, hvortil dattervirksomheden henviser, skal spro-
get som udgangspunkt være det samme som i årsrapporten. Hvis det i henhold til de internati-
onale retningslinjer (f.eks. FN’s Global Compact) tillades, at rapporten aflægges på engelsk, 
kan dette accepteres, selvom årsrapporten er på dansk.  

Tilsvarende gør sig gældende, hvis virksomheden er en dattervirksomhed, der henviser til en 
evt. udenlandsk modervirksomheds redegørelse for samfundsansvar, jf. § 99 a, stk. 7. Her 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/959
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/959
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skal sproget i modervirksomhedens redegørelse for samfundsansvar være i overensstem-
melse med de regler, som modervirksomheden udarbejder sin redegørelse efter. 

Kravene til årsrapportens sprog fremgår af årsregnskabsloven § 138, stk. 3. 

 

9. Krav til revisors udtalelse 

Revisor skal i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 5, afgive en udtalelse om, hvor-
vidt oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et 
eventuelt koncernregnskab. 

9.1. Revisors udtalelse 
I henhold til årsregnskabsloven § 135, stk. 5, skal revisor afgive en udtalelse om, hvorvidt op-
lysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og et eventuelt 
koncernregnskab. Revisor skal således foretage et såkaldt ”konsistenstjek” af ledelsens rede-
gørelse for samfundsansvar, da redegørelsen er en del af ledelsesberetningen. Det gælder, 
uanset om redegørelsen er placeret i selve ledelsesberetningen, på virksomhedens hjemme-
side eller i en supplerende beretning, hvortil der henvises i ledelsesberetningen.  

Revisors udtalelse skal bl.a. omfatte en beskrivelse af eventuelle væsentlige fejl og mangler i 
ledelsesberetningen, som revisor måtte blive opmærksom på ved en gennemlæsning af ledel-
sesberetningen. Mangler kan bestå i, at der savnes en eller flere oplysninger, som lovgivnin-
gen kræver. Fejl kan bestå i, at de lovkrævede oplysninger ikke er givet på korrekt vis.  

Det forudsættes, at revisor har kendskab til det regelgrundlag, der regulerer ledelsesberetnin-
gen. Revisor skal således gennemlæse ledelsesberetningen og  

 sammenholde oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet og et eventuelt kon-
cernregnskab og udtale sig om eventuelle uoverensstemmelser, 

 sammenholde oplysningerne heri med den viden og de forhold, revisor er blevet bekendt 
med i forbindelse med sin revision af regnskabet, og udtale sig om eventuelle uoverens-
stemmelser 

 ud fra sin viden om regelgrundlaget tage stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelses-
beretningen.  

 De nærmere regler herom findes i erklæringsbekendtgørelsen 
 Læs vejledningen til erklæringsbekendtgørelsen 

9.2. Revisors særlige pligter når redegørelsen gives på virksomhedens hjemmeside 
Hvis redegørelsen for samfundsansvar efter § 99 a er placeret på virksomhedens hjemme-
side, har revisor – i tillæg til ovennævnte pligter – nogle særlige pligter, som fremgår af be-
kendtgørelsen om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.  

Hvis redegørelsen er placeret på virksomhedens hjemmeside, skal revisor således i tillæg 
påse:  

 at ledelsesberetningen indeholder oplysning om at redegørelsen findes på virksomhedens 
hjemmeside med angivelse af den URL-adresse, der skal benyttes for at komme direkte 
til redegørelsen, eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgænge-
lige, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1468
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-vejledning-om-bekendtgorelsen-om-godkendte-revisorers-erklaeringer
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 at redegørelsen er offentliggjort under betegnelsen ”Redegørelse for samfundsansvar, jf. 
årsregnskabslovens § 99 a”, så den ikke kan forveksles med eventuelt frivillige oplysnin-
ger,  

 at det fremgår af redegørelsen, at den udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virk-
somhedens årsrapport, og  

 at redegørelsen dækker samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. 

De nærmere regler herom findes i bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørel-
ser efter årsregnskabsloven.  

 

10. Frivillig redegørelse for samfundsansvar 

En virksomhed, som ikke er omfattet af kravet om en lovpligtig redegørelse for samfunds-
ansvar efter årsregnskabslovens § 99 a, kan vælge at udarbejde en frivillig redegørelse for 
samfundsansvar i ledelsesberetningen. 

10.1. Krav til en frivillig redegørelse for samfundsansvar 
Hvis virksomheden ønsker at udarbejde en frivillig redegørelse for samfundsansvar, vil der 
være tale om tilvalg af regler for en højere regnskabsklasse. Tilvalget skal foretages systema-
tisk og konsekvent, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 6.  

Det betyder som udgangspunkt, at virksomheden skal følge de regler om redegørelse for sam-
fundsansvar i lovens § 99 a, som hænger naturligt sammen med det man ønsker at oplyse 
om. 

En virksomhed i regnskabsklasse B kan for eksempel ønske at beskrive miljø- og klimaforhold i 
ledelsesberetningen. Dette medfører ikke automatisk, at alle krav i § 99 a skal opfyldes. Virk-
somheden skal derimod give de oplysninger, som er naturligt relateret til miljø- og klimafor-
hold, herunder beskrivelse af politikker, hvordan de gennemføres og resultatet heraf, samt 
væsentlige risici og nøgleresultatindikatorer på disse områder. 

For at sikre at regnskabsbrugeren forstår, at der er tale om et delvist tilvalg af § 99 a, så bør 
det klart fremgå af beskrivelsen, hvilke krav der er tilvalgt, og hvad der ikke er. 

Hvis virksomheden derimod medtager en beskrivelse, der i substans fremstår som en samlet 
redegørelse for samfundsansvar, skal alle bestemmelserne i § 99 a overholdes. 

De frivillige oplysninger er også omfattet af årsregnskabslovens almindelige kvalitetskrav, 
herunder kravet om, at oplysningerne skal være retvisende og ikke må være vildledende for 
regnskabsbrugeren. 

 

11. Annex 

 Årsregnskabslovens § 99 a som offentliggjort i lov nr. 1716 af 27/12/2018 

§ 99 a. Store virksomheder skal supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegø-
relse for samfundsansvar. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om miljøforhold, herun-
der virksomhedens arbejde med at reducere klimapåvirkningen ved virksomhedens aktivitet, 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1088
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1088
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1716
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sociale- og personaleforhold samt forhold vedrørende respekt for menneskerettigheder, be-
kæmpelse af korruption og bestikkelse. Oplysningerne skal sikre forståelsen af virksomhedens 
udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirkning af forholdene i 2. pkt. 

   Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om virksomhedens politikker for samfunds-
ansvar for de forhold, der er nævnt i stk. 1, herunder om eventuelle standarder, retningslinjer 
eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender. Har virksomheden for et 
eller flere forhold valgt ikke at have en politik, skal redegørelsen indeholde en klar og begrun-
det forklaring herfor. For hvert forhold, hvor virksomheden har en politik, skal oplyses føl-
gende: 

1) Indholdet af virksomhedens politikker for samfundsansvar. 
2) Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, her-

under eventuelle systemer eller procedurer herfor. 
3) Processer for nødvendig omhu (due diligence), hvis virksomheden anvender sådanne 

processer. 
4) Virksomhedens vurdering af, hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhe-

dens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, og virksomhedens forventninger 
til arbejdet fremover. 

   Stk. 3. Redegørelsen skal, uanset om virksomheden har politikker for de forhold, der er 
nævnt i stk. 1, indeholde følgende: 

1) En kort og præcis beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel. 
2) Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de forhold, der er nævnt i stk. 1, 

i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter, herunder, hvor det er relevant og 
proportionalt, i relation til virksomhedens forretningsforbindelser, produkter eller tje-
nesteydelser, som indebærer en særlig risiko for negative påvirkninger af de forhold, 
der er nævnt i stk. 1. Der skal gives oplysning om, hvordan virksomheden håndterer 
de pågældende risici. 

3) Oplysninger om ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, som er relevante for speci-
fikke forretningsaktiviteter. 

4) Hvor det er relevant, referencer til og yderligere forklaring af beløb, der er rapporte-
ret i den finansielle del af regnskabet. 

   Stk. 4. Virksomheden kan i særlige tilfælde undlade at give oplysninger efter stk. 2 og 3, 
hvis offentliggørelse af de pågældende oplysninger kan forventes at volde betydelig skade for 
virksomheden i forbindelse med igangværende forhandlinger eller retstvister. Undladelse af 
at give oplysninger må dog ikke forhindre, at redegørelsen giver en rimelig og afbalanceret 
forståelse af virksomhedens udvikling, resultat, situation og virksomhedens aktivitets påvirk-
ning af de forhold, der er nævnt i stk. 1. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal virksomheden 
oplyse i sin redegørelse for samfundsansvar, at virksomheden har gjort brug af denne undta-
gelse. 

   Stk. 5. Redegørelsen efter stk. 1-4 skal gives i ledelsesberetningen. Virksomheden kan dog i 
stedet vælge at give redegørelsen 

1) i en supplerende beretning i årsrapporten, jf. § 14, hvortil der henvises i ledelsesbe-
retningen, eller 

2) på virksomhedens hjemmeside, hvortil der henvises i ledelsesberetningen. 

   Stk. 6. For virksomheder, som udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at oplys-
ningerne efter stk. 1-4 gives for koncernen som helhed. 
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   Stk. 7. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at medtage oplysnin-
gerne i sin ledelsesberetning, hvis en modervirksomhed opfylder oplysningskravene efter stk. 
1-4. Anvendes undtagelsen i 1. pkt., skal dattervirksomheden oplyse dette, herunder hvilken 
modervirksomhed der har medtaget redegørelsen, og hvor denne er offentliggjort. 

   Stk. 8. En virksomhed kan undlade at udarbejde en redegørelse efter stk. 1-4, hvis virksom-
heden oplyser om sine politikker for samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller 
standarder, der indeholder de i stk. 1-4 anførte oplysningskrav. Stk. 2, 2. pkt., finder tilsva-
rende anvendelse, hvis redegørelsen udarbejdet efter internationale retningslinjer eller stan-
darder ikke dækker de forhold, der er nævnt i stk. 1. 

   Stk. 9. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om offentliggørelse af redegørelsen i 
en supplerende beretning i årsrapporten og regler om revisors pligter i forhold til de oplysnin-
ger, som offentliggøres heri, jf. stk. 5, nr. 1. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om 
offentliggørelse af redegørelsen på virksomhedens hjemmeside, herunder regler om virksom-
hedens opdatering af oplysningerne på hjemmesiden og regler om revisors pligter i forbin-
delse med de oplysninger, som offentliggøres på hjemmesiden, jf. stk. 5, nr. 2. 

   Stk. 10. Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, på hvilke betingelser en virksom-
hed kan oplyse om samfundsansvar efter internationale retningslinjer eller standarder. 
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Der har i dagspressen været omtalt en usikkerhed om, hvorledes dagsværdien af renteswaps 
skal opgøres til brug for årsrapporter, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven. Der har endvidere været stillet spørgsmål fra Folketinget til Erhvervsministeren herom. 
Med udgangspunkt i ministerens svar på de stillede spørgsmål redegøres der her for gæl-
dende ret på området, dvs. hvorledes styrelsen vurderer, at en renteswap skal behandles ef-
ter årsregnskabsloven. Den endelige afgørelse henhører under domstolene. 

 

1. Kort om renteswaps 
Renteswaps indgås som regel af virksomheder, der ønsker at skabe forudsigelighed om deres 
fremtidige rentebetalinger. Via en renteswap kan et lån med en variabel forrentning reelt 'om-
lægges' til et lån med en fast rente, uden at låntager behøver at indfri restgælden på det 
gamle lån og optage et nyt lån. 

Dette gøres ved at indgå en aftale med en modpart om, at modparten afregner renten på det 
variabelt forrentede lån til långiveren, mens virksomheden afregner den aftalte faste rente til 
modparten. Regnskabsmæssigt omtales dette som sikring af fremtidige pengestrømme. 

En renteswap kan dog også bytte en fast rente til en variabel rente. Dette kan gøres for at 
sikre kursværdien af restgælden mod udsving, som følge af ændringer i renten (sikring af 
dagsværdi). Indgår en virksomhed en renteswap uden, at denne sikrer rentebetalinger eller en 
konkret forpligtelse, antages dette at have et spekulativt formål. 

En renteswap bliver et aktiv for en virksomhed, når virksomheden får en fordel af renteswap-
pen. Hvis virksomheden har omlagt en variabel rente til en fast rente via en renteswap, vil 
renteswappen blive et aktiv, når den variable rente stiger. Modsat vil renteswappen blive en 
forpligtelse, hvis den variable rente falder. Aktivet eller forpligtelsen indregnes i balancen, jf. 
årsregnskabslovens § 33. 

Renteswaps benævnes regnskabsmæssigt som afledte finansielle instrumenter, da deres 
værdi svinger i takt med udviklingen i renten. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-behandlingen-af-renteswaps-i-aarsregnskabet
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Nedenstående tabel viser hvorledes ændring i dagsværdien af renteswaps indregnes i års-
regnskabet: 

  Sikring af pengestrømme Sikring af dagsværdi Spekulation 
Ændring i resultatopgørelse   X X 
Ændring i egenkapital X     

Da langt de fleste virksomheder anvender renteswaps til sikring af fremtidige rentebetalinger 
(sikring af pengestrømme), er det disse situationer, der primært fokuseres på nedenfor. 

 
2. Hvilken værdi skal renteswappen indgå til? 
Virksomheder, som aflægger årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabslovens regn-
skabsklasse B-D (aktie- og anpartsselskaber m.fl.) skal måle renteswaps til dagsværdi, jf. års-
regnskabslovens § 37. 

Virksomheder i regnskabsklasse A, som eksempelvis personligt drevne virksomheder og an-
delsboligforeninger, er ikke forpligtede til at måle renteswaps til dagsværdi. Disse virksomhe-
der skal fastlægge en regnskabspraksis i overensstemmelse med lovens grundlæggende be-
stemmelser m.v. Dette kan fx være kostpris, basisværdi eller dagsværdi. Basisværdi er den 
værdi, som banken har opgjort. Styrelsen har fået oplyst, at der er tale om en værdi, hvor 
banken har inddraget estimater for den variable rente i rente-swappens løbetid samt foreta-
get tilbagediskontering med en af banken opgjort diskonteringssats. 

Styrelsen har den 26. marts 2021 offentliggjort et tillæg til regnskabsvejledningen for andels-
boligforeninger vedrørende den regnskabsmæssige behandling af renteswaps. 

 
3. Beregning af dagsværdien af renteswapaftalen 
Som anført skal virksomheder, som skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens be-
stemmelser for regnskabsklasse B-D, måle renteswaps til dagsværdi. 

Det er i lovbemærkningerne til årsregnskabslovens § 37, stk. 1, anført, at IFRS 13 udfylder 
årsregnskabslovens rammer for måling af dagsværdi af finansielle instrumenter. 

Når en virksomhed skal beregne dagsværdien af en renteswap, som udgør en forpligtelse for 
virksomheden, så skal virksomheden foretage beregningen som om den havde tilgodehaven-
det fremfor forpligtelsen, jf. IFRS 13, afsnit 37. Da virksomheder ofte er vant til at forholde 
sig til værdiansættelsen af deres aktiver, vil denne tilgang formentligt gøre det mere oversku-
eligt for virksomhederne at beregne dagsværdien. 

Da der ikke findes noterede priser såsom børskurser m.v. for renteswaps, skal dagsværdien 
opgøres via en almindelig accepteret værdiansættelsesmodel, jf. årsregnskabslovens § 37, 
stk. 1, 4. pkt. Det er styrelsens opfattelse, at dagsværdien af renteswaps normalt tager ud-
gangspunkt i et skøn over de fremtidige rentebetalinger/rentegodtgørelser i aftalens løbetid 
baseret på rentekurver. 

Virksomhederne søger derfor at fastlægge det fremtidige cash flow i den indgåede aftale. 
Dette cash flow er usikkert, da det afhænger af, hvorledes rentespændet mellem den faste 
rente og den variable rente udvikler sig i fremtiden. Når renteswapaftalen udløber, så vil vær-
dien være 0 kr. Derfor kan dagsværdien svinge meget i starten af aftaleperioden, mens ud-
svingene med tiden vil blive mindre som følge af, at udløbet af aftalen kommer nærmere. 
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Foreligger der observationer i markedet af de benyttede faktorer med jævne mellemrum i 
hele aftalens løbetid, så vil værdiansættelsen af renteswappen være mere pålidelig. Kan virk-
somheden ikke observere værdien af de benyttede faktorer, så skal den foretage et skøn her-
over. Da sådanne skøn er meget afgørende for den beregnede dagsværdi, så skal der oplyses 
herom i regnskabet, jf. nedenfor. 

Udviklingen i det generelle renteniveau er ikke den eneste faktor, som påvirker swappens 
dagsværdi. En anden væsentlig faktor kan være virksomhedens egen kreditrisiko. 

Udgør den beregnede dagsværdi af renteswappen en forpligtelse for virksomheden, så skal 
virksomheden i første omgang vurdere, om den selv har stillet tilstrækkelig sikkerhed for for-
pligtelsen eventuelt via pant i ejendomme m.v., jf. IFRS 13, afsnit 42 - 44. Hvis dette er tilfæl-
det, så må det antages, at kreditrisikoen er begrænset. 

Konkluderer virksomheden, at den ikke selv har stillet tilstrækkelig sikkerhed for forpligtelsen 
(den negative dagsværdi af renteswappen), så skal den overveje, om modparten ville anse, at 
virksomheden er i fare for ikke at kunne opfylde aftalen. Hvis dette er tilfældet, så skal virk-
somheden mindske dagsværdien, således at denne værdi svarer til den værdi, som virksomhe-
dens modpart vil være villig til at overdrage sit tilgodehavende til, jf. IFRS 13, afsnit 37 og 42. 

Dette kan være meget kompliceret for en virksomhed. Det er dog styrelsens vurdering, at en 
justering af dagsværdien for virksomhedens egen kreditrisiko ikke vil være væsentlig i alle til-
fælde. Justeringen for egen kreditrisiko kan især være væsentlig, når dagsværdien af rentes-
wappen før en eventuel justering er væsentlig i forhold til virksomhedens egenkapital, og hvis 
der tillige er tvivl om, hvorvidt virksomheden kan overholde sine forpligtelser. 

Som udgangspunkt skal der også foretages en justering som følge af risikoen for, at modpar-
ten ikke kan betale. Er renteswappen indgået med et velkonsolideret pengeinstitut, vil en så-
dan justering efter styrelsens vurdering normalt ikke være væsentlig. 

Det er således vigtigt at huske, at de almindelige regler for væsentlighed og kravene om et 
retvisende billede også gælder for måling af renteswaps. Netop på grund af den store grad af 
skøn, er der ofte ikke én rigtig værdi, men en rigtig proces, som leder til det bedste skøn. 

 
4. Oplysninger i årsregnskabet om renteswaps 
Da beregningen af dagsværdi på renteswaps er baseret på konkrete skøn, er det vigtigt, at 
dette beskrives i årsregnskabet. Beskrivelsen skal tilpasses, så den afspejler den konkrete an-
vendelse af skøn og deres væsentlighed for årsregnskabet. 

I forhold til konkrete krav om oplysninger, er renteswaps i det mindste omfattet af tre cen-
trale oplysningskrav: 

 Oplysning om metode til beregning af dagsværdi, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 2, 
nr. 1, litra a 

 Oplysning om anvendte skøn, jf. årsregnskabslovens § 58 a, stk. 2 
 Oplysning om risici, jf. årsregnskabslovens § 58 b, stk. 1 

Årsregnskabslovens § 53, stk. 2, nr. 1, litra a, forudsætter, at virksomheden oplyser, at ren-
teswaps måles til dagsværdi og hvilken metode, som anvendes for at beregne dagsværdien. 

I henhold til årsregnskabslovens § 58 a, stk. 2, skal virksomheder oplyse om de centrale for-
udsætninger, som er anvendt ved beregningen af dagsværdien, når dagsværdien ikke er 
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opgjort på grundlag af observationer på et aktivt marked. Jo færre af de benyttede forudsæt-
ninger i dagsværdiberegningen, der kan observeres i markedet, jo mere usikkerhed vil der 
være tilknyttet dagsværdimålingen af renteswappen. Ved en væsentlig justering for f.eks. 
egen kreditrisiko vil målingen efter styrelsens vurdering som hovedregel skulle placeres på 
niveau 3 i dagsværdihierarkiet. 

De anvendte faktorer til beregningen af dagsværdien kan være centrale forudsætninger, der 
skal oplyses om. Hvis virksomhedens egen kreditrisiko er væsentlig for dagsværdien af ren-
teswappen, skal der også oplyses konkret om, hvordan denne er skønnet og indgår i beregnin-
gen. 

Endvidere skal virksomheder i henhold til årsregnskabslovens § 58 b, stk. 1, oplyse om om-
fanget og karakteren af renteswapaftaler samt væsentlige betingelser, som kan få betydning 
for beløbet, tidspunktet og sikkerheden for fremtidige pengestrømme. 

En renteswapaftale kan være væsentlig for virksomheden, selvom dagsværdien ikke umiddel-
bart er væsentlig, hvis fremtidige udsving i værdien kan påvirke virksomheden væsentligt. 
Virksomheden vil da skulle redegøre for aftalens vilkår, jf. årsregnskabslovens § 58 b. Årsa-
gen er, at der ikke alene skal redegøres for de aktuelle værdier, men også for den risiko der er 
for, at værdierne kan ændres væsentligt. Et væsentligt element i denne vurdering er beløbs-
størrelsen, som dækkes af renteswappen og løbetiden. 

I tillæg til ovennævnte oplysningskrav stiller årsregnskabslovens krav om, at virksomheder i 
regnskabsklasse B skal: 

 Medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven, jf. årsregnskabslovens 
§ 55 a 

 Oplyse om den del af gælden, som forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetids-
punktet, jf. årsregnskabslovens §§ 63 og 92 

 Redegøre for væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 
jf. årsregnskabslovens § 76 a 

Herudover skal virksomheder i regnskabsklasse C og D: 

 Beskrive eventuelt usikkerhed ved indregning og måling, jf. årsregnskabslovens § 99, 
stk. 1 

 Beskrive virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virk-
somhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktio-
ner, jf. årsregnskabslovens § 99, stk. 2 

 

5. Retvisende billede 
I henhold til årsregnskabslovens § 11 skal årsregnskabet give et retvisende billede af virksom-
hedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. I henhold til årsregnskabslo-
vens § 13, stk. 1, nr. 3, skal væsentlige forhold medtages i årsrapporten. 

Det bevirker, at mindre unøjagtigheder, som reelt er uden betydning for regnskabsbrugerens 
beslutningstagen, ikke bliver betragtet som fejl. 

Dagsværdien af en renteswap kan være svær at opgøre helt nøjagtigt, især hvis der indgår 
forudsætninger, som ikke direkte kan observeres i markedet. 
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Det er omdiskuteret, hvilke forhold der skal tages hensyn til, når dagsværdien skal opgøres. 
Disse betegnes xVA’er. Ved beregningen af dagsværdien skal der tages hensyn til de xVA’er 
som normalt indgår i dagsværdiberegninger, når der handles renteswaps og som konkret kan 
have en væsentlig betydning. 

Det er næppe muligt at tage højde for alle tænkelige forhold, som kan påvirke dagsværdien af 
en renteswap, hvorfor der efter styrelsens vurdering skal laves et bedste skøn over dagsvær-
dien. Der skal anvendes en anerkendt model og de faktorer/skøn, som indgår i modellen, skal 
være relevante og baseres på så objektive data som muligt. Skønnet vil afhænge af hvilke for-
udsætninger, en virksomhed benytter, hvorfor dette øger vigtigheden af, at virksomhederne 
oplyser om de benyttede forudsætninger. 

Modtager virksomheden en opgørelse af nutidsværdien af renteswappens kontraktuelle pen-
gestrømme (basisværdien) fra sin bankforbindelse, kan virksomheden ikke ukritisk anvende 
denne værdi som udtryk for dagsværdien. Kan virksomheden få oplyst de forudsætninger, 
som banken har benyttet, så kan virksomheden forholde sig til disse forudsætninger, og even-
tuelt bruge bankens opgørelse som udgangspunkt for dagsværdiberegningen. 

Det er ledelsen, som er ansvarlig for, at årsregnskabet overholder årsregnskabsloven, herun-
der at det giver et retvisende, hvorfor det også er ledelsen, som skal vurdere nødvendigheden 
af at indhente ekspertbistand vedrørende de regnskabsmæssige forhold. Det er ikke et krav, 
at virksomheden altid skal konsultere eksperter i værdiansættelse af renteswaps ved aflæg-
gelse af regnskabet, ligesom styrelsen eksempelvis heller ikke anser, at det altid er nødven-
digt med valuarvurderinger ved beregningen af dagsværdien af investeringsejendomme. Det 
er dog en forudsætning, at virksomheden har et grundlæggende kendskab til, hvorledes dags-
værdien af virksomhedens renteswap beregnes, hvilket kræver indsigt i den konkrete aftale 
og indsigt i metoder for beregning af dagsværdi af renteswaps. 

 
6. Ganske særlige tilfælde – dagsværdien kan ikke beregnes pålideligt 
Der kan forekomme tilfælde, hvor en virksomhed ikke kan beregne dagsværdien af en rente-
swap pålideligt. I henhold til årsregnskabslovens § 37, stk. 1, 5. pkt., skal renteswappen i et 
sådant tilfælde måles til kostpris. Kostprisen vil være det beløb, som virksomheden har betalt 
til modparten for at indgå aftalen. 

Det er som nævnt styrelsens vurdering, at der findes anerkendte metoder til beregning af 
dagsværdi af renteswaps, hvorfor det kun rent undtagelsesvist vil gøre sig gældende, at en 
tilnærmet salgsværdi ikke kan opgøres, og aktivet/forpligtelsen derfor skal måles til kostpris. 

I de enkelte situationer, hvor det er nødvendigt at anvende kostpris som målegrundlag, skal 
kostprisen nedskrives til en eventuel lavere genindvindingsværdi, jf. årsregnskabslovens § 
42, stk. 1. Er renteswappen klassificeret som et omsætningsaktiv, så skal der nedskrives til en 
lavere nettorealisationsværdi, jf. årsregnskabslovens § 46, stk. 1. 

I begge tilfælde er det styrelsens vurdering, at kapitalværdien/nettorealisationsværdien skal 
opgøres. 

Nedskrivning af kostprisen vil ikke stoppe, når aktivet er nedskrevet til 0 kr. Dog vil rentes-
wappen da ændre karakter fra et aktiv til en forpligtelse. 

Efter styrelsens vurdering, skal forpligtelsen indregnes som en hensat forpligtelse, jf. års-
regnskabslovens § 47, stk. 1. Det vil ligeledes efter styrelsens vurdering være naturligt, at 
hensættelsen måles til kapitalværdien, jf. årsregnskabslovens § 47, stk. 2. 
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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den kan fungere som "minimumsstandard". Oplysninger, der ikke 
er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger for regnskabsbruger, fremgår skraveret med 
gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal bemærkes, at de markerede afsnit og/eller an-
den supplerende information kan være nødvendig i årsrapporten, for at understøtte lovens krav om et 
retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje overvejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY's årsrapportmodel for klasse A for 2021 er ikke tilpasset de potentielle rapporteringsmæssige udfor-
dringer og konsekvenser, der opstår som følge af COVID-19-pandemien, da påvirkningerne og kravene 
til oplysninger i høj grad afhænger af den enkelte virksomheds særlige forhold. EY har i årsrapportmo-
dellen for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de særlige regnskabs-
mæssige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være relevant at omtale CO-
VID-19-pandemien. Der henvises hertil for inspiration. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en klasse A-virksomhed og kan derfor ikke anvendes i stedet for en 
regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt en årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne ajour-
føres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en personligt drevet virksomhed i klasse A. Med de fornødne tilpasnin-
ger kan årsrapportmodellen også anvendes af interessentskaber og andre klasse A-virksomheder, idet 
der kan være forskellige branchekutymer og virksomhedsforhold, der skal tages højde for ved opstilling 
af årsrapporterne. 

Vælger virksomheden at aflægge årsrapport, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 1, skal årsrapporten 
følge bestemmelserne for regnskabsklasse A, herunder opfylde kravet om at give et retvisende billede af 
virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat. 

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret.  

Ud over bestemmelserne i årsregnskabsloven skal virksomhederne desuden opfylde mindstekravsbe-
kendtgørelsen, der fastlægger de krævede oplysninger og specifikationer til brug for virksomhedens 
skatteopgørelse. En del af disse oplysninger og specifikationer er indarbejdet i nærværende årsrapport-
model. De resterende oplysningskrav kan opfyldes ved enten sammen med selvangivelsen at indsende 
bilag hertil eller at udbygge noterne i årsrapporten. 

Der er desuden i årsrapporten i vidt omfang indarbejdet sammenligningstal. Dette er ikke et krav i års-
regnskabsloven eller mindstekravsbekendtgørelsen, men de kan dog være nødvendige for, at årsrappor-
ten giver et retvisende billede. 

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke omfatte beskrivelse af forhold, der er virksomhe-
den uvedkommende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed 
valuta, leasingkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågæl-
dende virksomhed.  

EY 
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ledelsespåtegning 

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og for-
mueforhold. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen omhandler. 

Handelsby, den 3. februar 2022 

 

    

Anders Andersen     
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 

Til den daglige ledelse i Virksomhed A v/malermester Anders Andersen 

Vi har opstillet årsregnskabet for Virksomhed A v/malermester Anders Andersen for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I 
har tilvejebragt.  

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysnin-
ger. 

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnska-
bet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt 
regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Stan-
dards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), 
herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu. 

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillin-
gen af årsregnskabet, er jeres ansvar. 

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi 
ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os 
til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, 
hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i 
årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis. 

København, den 3. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# 
statsaut. revisor 
mne12345 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om virksomheden 

Navn Virksomhed A v/malermester Anders Andersen 

Adresse, postnr. by Nyvej 1, 9999 Handelsby 

CVR-nr. 12 34 56 78 

Etableret 1. marts 1997 

Hjemstedskommune Handelskommune 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Daglig ledelse Anders Andersen 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens aktivitet består i at udføre malerarbejder i lokalområdet og levere materialer i forbin-
delse hermed. 

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret 

Virksomheden vandt licitationen i forbindelse med opførelse af et stort offentligt byggeri, og dette har 
medført et højere aktivitetsniveau end i sidste regnskabsår. 

Det regnskabsmæssige resultat 

Årets resultat på 613 t.kr. er tilfredsstillende og bedre end forventet som følge af den øgede aktivitet i 
regnskabsåret. 

Da det ikke umiddelbart var muligt at ansætte tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft, har virksomheden 
været nødsaget til at købe arbejdskraft hos et konkurrerende malerfirma, hvilket har reduceret dæk-
ningsbidraget. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note kr. 2021 2020     

6 Nettoomsætning 3.992.432 3.408.000 
 Råvarer og hjælpematerialer -1.265.602 -1.169.000 
 Ekstern assistance -272.386 0     

 Dækningsbidrag (62 %)/(66 %) 2.454.444 2.239.000 
7 Distributionsomkostninger -335.067 -332.000 
8 Administrationsomkostninger -174.998 -164.000 
9 Lokaleomkostninger -105.517 -105.000 

10 Personaleomkostninger -975.971 -925.000 
11 Andre driftsomkostninger -25.343 -5.000     

 Resultat før afskrivninger 837.548 708.000 
12 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -139.303 -121.000     

 Resultat før finansielle poster 698.245 587.000 
13 Finansielle indtægter 11.292 11.000 
14 Finansielle omkostninger -96.066 -102.000     

 Årets resultat 613.471 496.000       
    
 Resultatdisponering   
 Overført til egenkapital 613.471 496.000     
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

15 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde og bygninger 580.541 662.430 
 Biler 30.938 57.088 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 116.270 55.793     

  727.749 775.311     

 Anlægsaktiver i alt 727.749 775.311     

 Omsætningsaktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 124.679 102.000     

  124.679 102.000     

 Tilgodehavender   
16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 313.119 304.000 

 Andre tilgodehavender 3.750 4.000 
 Periodeafgrænsningsposter 2.100 0     

  318.969 308.000     

 Værdipapirer 52.753 72.200     

 Likvide beholdninger 154.112 209.689     

 Omsætningsaktiver i alt 650.513 691.889     

 AKTIVER I ALT 1.378.262 1.467.200      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital 153.914 54.343     

 Egenkapital i alt 153.914 54.343     

 Gældsforpligtelser   
 Langfristede gældsforpligtelser   

17 Gæld til realkreditinstitutter 523.684 744.657     

  523.684 744.657     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
17 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 221.250 212.200 
18 Kreditinstitutter 5.132 30.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 315.549 265.000 
19 Anden gæld 158.733 161.000     

  700.664 668.200     

 Gældsforpligtelser i alt 1.224.348 1.412.857     

 PASSIVER I ALT 1.378.262 1.467.200      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold 
5 Begivenheder efter balancedagen 

20 Eventualposter m.v. 
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
   
kr. 2021 2020    

Saldo 1. januar 54.343 11.343 
Årets resultat 613.471 496.000 
Hævet, kontant -513.900 -453.000    

Saldo 31. december 153.914 54.343    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse 
A-virksomheder.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: 

Generelt 

Årsrapporten omfatter ikke private indkomst- og formueforhold. 

Formuefordeling 

Virksomheden indgår i indehaverens og dennes ægtefælles formuefællesskab. Der er ikke i årsrapporten 
foretaget fordeling af aktiver og passiver efter bestemmelserne i ægteskabslovgivningen. 

Vederlag til indehaver 

Der er ikke i resultatopgørelsen indregnet vederlag til virksomhedens indehaver. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.). 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Nettoomsætning fra udførelse af malerarbejde og levering af tilknyttede materialer i forbindelse hermed 
indregnes som salg af varer. Indtægter indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste 
fordele og risici har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget, hvil-
ket normalt er på det tidspunkt, hvor malerarbejdet er afsluttet. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Råvarer og hjælpematerialer 

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i 
året. 

Ekstern assistance 

Ekstern assistance vedrører honorarer for arbejde udført af anden malervirksomhed. 

Distributionsomkostninger 

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og mar-
kedsføringsomkostninger, autodrift m.v. 

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. med fra-
drag af private andele af omkostningerne. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Lokaleomkostninger 

Lokaleomkostninger omfatter husleje, ejendomsskat, forsikringer m.v. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedag-
penge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes ar-
bejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger. 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
aktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. 

Skatter 

Da virksomheden er personligt ejet, indgår det skattemæssige resultat af virksomheden i indehaverens 
samlede indkomst- og formueforhold vedrørende regnskabsåret. Skyldige og udskudte skatter indregnes 
ikke i resultatopgørelsen og balancen. Den forventede udskudte skat, beregnet på baggrund af alle mid-
lertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af virksomhedens aktiver og forplig-
telser, oplyses i noterne. 

Balance 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterføl-
gende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 25 år 
Biler 5 år 
Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 år 
  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste 
eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostnin-
ger. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien er lavere end 
kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en indi-
viduel vurdering af tilgodehavender. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efter-
følgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. 

Egenkapital 

Virksomhedens egenkapital består af akkumulerede overførte resultater siden virksomhedens opstart 
tillagt indskud og fratrukket kontante hævninger, private andele, og reguleret for formuereguleringer i 
øvrigt. 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. 

Gældsforpligtelser 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 

[Der skal som første note i årsregnskabet gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med 
virksomhedens fortsatte drift, hvis det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i no-
terne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 

[Der skal i noterne gives oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvis-
ning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

4 Usædvanlige forhold 

[Der skal i noterne gives oplysninger om usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabets 
retvisende billede. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning 
fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

5 Begivenheder efter balancedagen 

[Der skal i noterne gives oplysninger om efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabets retvisende billede. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshen-
visning fra noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2021 2020    

6 Nettoomsætning 
Faktureret omsætning 4.073.006 3.481.000 
Afgivne rabatter -80.574 -73.000    

 3.992.432 3.408.000    
   

7 Distributionsomkostninger 
Salgsannoncer og reklame 38.103 27.302 
Diverse reklameartikler 10.907 8.001 
Repræsentation 24.337 20.198 
Diesel, biler 93.411 79.807 
Reparation og vedligeholdelse, biler 74.105 73.244 
Forsikring og vægtafgift 74.422 71.840 
Realiserede tab på tilgodehavender 19.782 1.608 
Ændring i nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender 0 50.000    

 335.067 332.000    
   

8 Administrationsomkostninger 
Telefon og telefax 35.823 30.128 
Porto og gebyrer 10.939 6.098 
Edb-omkostninger 51.454 54.755 
Kontorartikler og tryksager 9.996 9.132 
Småanskaffelser 6.687 9.685 
Forsikringer 24.529 23.012 
Kontingenter, branche- og arbejdsgiverforening m.v. 10.220 9.190 
Regnskabsmæssig assistance 17.000 17.000 
Juridisk assistance 5.100 5.000 
Stillingsannoncer 3.250 0    

 174.998 164.000    
   

9 Lokaleomkostninger 
Reparation og vedligeholdelse 32.328 34.766 
Varme 17.637 16.247 
Skatter og afgifter 10.750 9.766 
Nattevagt 11.523 11.978 
Rengøring 25.634 24.677 
Forsikringer 7.324 7.566 
Diverse 321 0    

 105.517 105.000    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2021 2020    

10 Personaleomkostninger 
Lønninger 869.456 845.750 
Dagpenge 8.801 9.358 
Lønrefusion -4.350 -6.102 
Sociale bidrag m.v. 13.951 12.008 
Arbejdsbeklædning 51.780 37.245 
Kursusomkostninger 11.781 12.632 
Personaleomkostninger i øvrigt 24.552 14.109    

 975.971 925.000    
   

11 Andre driftsomkostninger 
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver 0 2.166 
Erstatning over for kunde 25.343 2.834    

 25.343 5.000    
   

12 Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver 
Bygninger 81.889 82.368 
Biler 26.150 26.150 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 31.264 12.482    

 139.303 121.000    
   

13 Finansielle indtægter 
Værdipapirer 4.307 3.359 
Likvide beholdninger 6.985 7.641    

 11.292 11.000    
   

14 Finansielle omkostninger 
Prioritetsgæld 91.002 96.096 
Kassekredit 1.403 4.358 
Kursregulering, værdipapirer 501 0 
Gebyrer m.v. 3.160 1.546    

 96.066 102.000    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

15 Materielle anlægsaktiver 

kr. 
Grunde og 
bygninger Biler 

Andre  
anlæg, drifts-

materiel og  
inventar     

Kostpris 1. januar 2021 2.047.220 130.750 88.753 
Tilgang 0 0 91.741 
Afgang til kostpris 0 0 -24.553     

Kostpris 31. december 2021 2.047.220 130.750 155.941     

Afskrivninger 1. januar 2021 1.384.790 73.662 32.960 
Afskrivninger 81.889 26.150 31.264 
Afskrivninger vedrørende afgang 0 0 -24.553     

Afskrivninger 31. december 2021 1.466.679 99.812 39.671     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 580.541 30.938 116.270     
 
   
kr. 2021 2020    

16 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Tilgodehavender fra salg fra salg og tjenesteydelser 363.119 354.000 
Nedskrivning til imødegåelse af tab -50.000 -50.000    

 313.119 304.000    
   

17 Gæld til realkreditinstitutter 
  Restgæld    

kr. Kursværdi 2021 2020     

Kontantlån, opr. 1.280.000 kr. 603.731 603.731 774.449 
Obligationslån, opr. 300.000 kr. 134.143 141.203 182.408     

 737.874  744.934 956.857 

Heraf kortfristede gældsforpligtelser  -221.250 -212.200     

Langfristede gældsforpligtelser  523.684 744.657     
    
 
kr. 2021 2020    

18 Kreditinstitutter 
Kassekredit, maks. 350.000 350.000    
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
kr. 2021 2020    

19 Anden gæld 
A-skat 19.438 20.000 
Merværdiafgift 83.424 76.165 
Arbejdsmarkedsbidrag 3.498 2.985 
Skyldig arbejdsløn 7.631 10.019 
Skyldig rente 42.512 47.496 
Øvrige skyldige omkostninger 2.230 4.335    

 158.733 161.000    
   

20 Eventualposter m.v. 

Ved realisering af virksomhedens aktiver og forpligtelser til regnskabsmæssig værdi kan der ved en skat-
tesats på 56 % beregnes en udskudt skatteforpligtelse, der påhviler virksomhedens aktiver og forpligtel-
ser på i alt ca. 70 t.kr. 

Virksomheden har derudover ingen eventualaktiver eller -forpligtelser. 

21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 524 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør i alt 581 t.kr. 

Til sikkerhed for kassekredit er afgivet løsørepantebreve, 100 t.kr., i biler og inventar m.v., hvis regn-
skabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør i alt 147 t.kr. 
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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den både kan fungere som et informativt eksempel og som en 
"minimumsstandard". Oplysninger, der ikke er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger 
for regnskabsbruger, fremgår skraveret med gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal 
bemærkes, at de markerede afsnit og/eller anden supplerende information kan være nødvendig i årsrap-
porten, for at understøtte lovens krav om et retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje over-
vejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY har valgt at anvende en balance i kontoform, som er opdelt i lang- og kortfristede aktiver og forplig-
telser. Dette er en tilpasning til IFRS. Den hidtil almindeligt anvendte balance i kontoform er vedlagt i 
appendiks 1. 

EY's årsrapportmodel for klasse B for 2021 er ikke tilpasset de potentielle udfordringer og konsekven-
ser, der kan opstå som følge af COVID-19-pandemien, da påvirkninger og kravene til oplysninger i høj 
grad afhænger af og skal tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold. EY har i årsrapportmodel-
len for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de særlige regnskabsmæs-
sige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være relevant at omtale COVID-19-
pandemien. Der henvises hertil for inspiration. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en klasse B-virksomhed og kan derfor ikke anvendes i stedet for en 
regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt en årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne ajour-
føres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Særligt om mikrovirksomheder 

Meget små virksomheder i regnskabsklasse B kan anvende lovens regler for mikrovirksomheder. Det 
gælder dog ikke: 

► Virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, og som udøver betydelig indfly-
delse på en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse (holdingvirk-
somheder). 

► Investeringsvirksomheder, der udelukkende beskæftiger sig med at anbringe midler i værdipapirer, 
fast ejendom m.v. 

► Virksomheder, der på balancedagen har indgåede aftaler om afledte finansielle instrumenter. 

EY har valgt ikke at udarbejde en årsrapportmodel for mikrovirksomheder, da vi bl.a. anser anvendt 
regnskabspraksis som en nødvendig del af et retvisende årsregnskab. 

Mikrovirksomheder kan undlade at give oplysning om: 

► Anvendt regnskabspraksis 

► Gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet 

► Visse særlige poster 

► Antal gennemsnitlige heltidsbeskæftigede i regnskabsåret. 

Det skal oplyses i noterne, hvis en eller flere af ovenstående undtagelser benyttes. 

Se mere information om mikrovirksomheder i vores publikation "Indsigt i årsregnskabsloven". 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en klasse B-virksomhed. Det er forudsat, at virksomheden Selskab B 
A/S har tilvalgt at anvende regnskabsregler fra klasse C, herunder visse oplysningskrav (modelregnska-
berne for klasse C indeholder endvidere flere beskrivelser og eksempler). 

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret. 

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke beskrive forhold, der er virksomheden uvedkom-
mende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed valuta, lea-
singkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågældende virk-
somhed.  

Der er vedlagt et appendiks 2 med forslag til en alternativ udgave af anvendt regnskabspraksis og et ap-
pendiks 3 med inspiration til oplysninger i forbindelse med dagsværdimåling. 

EY 
Oktober 2021 
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Selskab B A/S for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Hvis årsregnskabet ikke er revideret i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder eller 
Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, erstattes ovenstående afsnit med:  

[Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen 
og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.] 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regn-
skabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.  

Hvis det aflagte årsregnskab er revideret i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder 
eller Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder, men revisionen foreslås fravalgt for 
det kommende regnskabsår, tilføjes følgende afsnit:  

[Det indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2022 ikke skal revideres.] 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
Direktion: 

 

    

Peter Nielsen     

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Poul Erik Jensen  Peter Nielsen  Jane Olsen 
formand     
 

Når generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår, tilføjes føl-
gende afsnit under ledelsens underskrifter:  

[Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revide-
res.] 
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Den uafhængige revisors erklæring 

Til kapitalejerne i Selskab B A/S 

Konklusion 

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Selskab B A/S for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 
anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets 
aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabslo-
ven.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstan-
dard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnska-
ber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Det er vores op-
fattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.  

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet 

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører 
handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og der-
udover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed 
for vores konklusion.  

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor 
det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supple-
rende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. 

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi 
udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. 
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Den uafhængige revisors erklæring  

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberet-
ningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregn-
skabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde 
væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.  

Handelsby, den 22. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# 
statsaut. revisor 
mne12345 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om virksomheden 

Navn Selskab B A/S 

Adresse, postnr. by Nyvej 1, 9999 Handelsby 

CVR-nr. 12 34 56 78 

Stiftet 1. marts 1985 

Hjemstedskommune Handelskommune 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Hjemmeside www.selskabb.dk 

E-mail mail@selskabb.dk 

Telefon 8765 4321 

Bestyrelse Poul Erik Jensen, formand 
Peter Nielsen 
Jane Olsen 

Direktion Peter Nielsen 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens aktivitet er produktion af halvfabrikata til træindustrien samt handel med træ. 

Usædvanlige forhold  

En del af virksomhedens maskinpark blev ramt af en brand i august 2021 med reduktion af virksomhe-
dens produktion til følge. Efter branden er der investeret i et moderne produktionsanlæg, der er indkørt 
i december. Retablering efter branden blev tilendebragt inden årsskiftet.  

Usikkerhed ved indregning eller måling 

Forsikringserstatninger vedrørende branden, herunder driftstabserstatning m.v., er endnu ikke endelig 
opgjort. Erstatninger er indregnet på grundlag af modtagne endelige tilsagn fra forsikringsselskabet. 
Der forventes i 2022 modtaget yderligere tilsagn om erstatning, som indregnes i 2022. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Regnskabsåret har som følge af branden været præget af en omsætningsnedgang af halvfabrikata, men 
der er til gengæld sket en omsætningsstigning på salg af træ. Branddriftstabsforsikringen har dækket 
den mistede indtjening som følge af branden. 

Årets resultat anses for tilfredsstillende. 

Begivenheder efter balancedagen 

Forsikringserstatninger vedrørende branden, herunder driftstabserstatning m.v., er endnu ikke endeligt 
opgjort. Ledelsen forventer i 2022 at modtage tilsagn om yderligere erstatning, som indregnes i 2022. 
Yderligere erstatninger forventes at udgøre 5 mio. kr.  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note kr. 2021 2020     

7 Nettoomsætning 23.600.850 22.100.745 
 Ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og 

handelsvarer 100.000 500.000 
 Andre driftsindtægter 200.000 0 
 Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer -18.699.350 -17.900.210 
 Andre eksterne omkostninger -1.700.000 -1.500.000     

 Bruttoresultat 3.501.500 3.200.535 
8 Personaleomkostninger -2.400.000 -2.300.500 
9 Af- og nedskrivninger  -500.000 -400.000 

 Andre driftsomkostninger -1.200 0     

 Resultat før finansielle poster 600.300 500.035 
 Udbytte fra tilknyttede virksomheder 49.000 49.000 
 Udbytte fra kapitalinteresser 1.000 1.000 

10 Finansielle indtægter 220.000 160.000 
11 Finansielle omkostninger -290.300 -230.500     

 Resultat før skat 580.000 479.535 
12 Skat af årets resultat -122.666 -139.350     

 Årets resultat 457.334 340.185       
    
 Forslag til resultatdisponering   
 Udbytte for regnskabsåret 200.000 100.000 
 Overført til egenkapitalreserver 257.334 240.185     

  457.334 340.185       
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Langfristede aktiver   

13 Immaterielle aktiver   
 Goodwill 200.000 300.000     

  200.000 300.000     

14 Materielle aktiver   
 Grunde og bygninger 4.100.000 4.200.000 
 Produktionsanlæg og maskiner 2.500.000 1.700.000 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 550.000 600.000     

  7.150.000 6.500.000     

 Finansielle aktiver   
15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 245.000 245.000 
15 Kapitalandele i kapitalinteresser 5.000 5.000 
16 Andre værdipapirer og kapitalandele 368.000 400.000     

  618.000 650.000     

 Langfristede aktiver i alt 7.968.000 7.450.000     

 Kortfristede aktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 300.000 300.000 
 Varer under fremstilling 1.000.000 900.000 
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 2.000.000 2.000.000     

  3.300.000 3.200.000     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.900.000 2.300.000 
 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 200.000 0 
 Andre tilgodehavender 260.000 200.000 
 Periodeafgrænsningsposter 100.000 300.000     

  2.460.000 2.800.000     

 Værdipapirer 572.000 480.000     

 Likvide beholdninger 150.000 200.000     

 Kortfristede aktiver i alt 6.482.000 6.680.000     

 AKTIVER I ALT 14.450.000 14.130.000      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

17 Aktiekapital 500.000 500.000 
 Overført resultat 3.168.334 2.911.000 
 Foreslået udbytte 200.000 100.000     

 Egenkapital i alt 3.868.334 3.511.000     

 Langfristede forpligtelser   
18 Udskudt skat 498.000 450.000 
19 Gæld til realkreditinstitutter  1.447.000 1.625.000 
19 Kreditinstitutter  2.425.000 2.100.000 
19 Indefrysningsforpligtelse 88.800 87.500     

 Langfristede forpligtelser i alt 4.458.800 4.262.500     

 Kortfristede forpligtelser   
20 Kreditinstitutter 2.800.000 3.175.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.117.000 2.230.000 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 100.000 
 Selskabsskat 24.666 50.000 
 Anden gæld 1.181.200 801.500     

 Kortfristede forpligtelser i alt 6.122.866 6.356.500     

 Forpligtelser i alt 10.581.666 10.619.000     

 PASSIVER I ALT 14.450.000 14.130.000      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold 
5 Begivenheder efter balancedagen 
6 Særlige poster 

21 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
23 Nærtstående parter 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
     

kr. Aktiekapital 
Overført  
resultat 

Foreslået  
udbytte I alt      

Egenkapital 1. januar 2020 500.000 2.670.815 150.000 3.320.815 
Udloddet udbytte 0 0 -150.000 -150.000 
Overført, jf. resultatdisponering 0 240.185 100.000 340.185 
 

    

Egenkapital 1. januar 2021 500.000 2.911.000 100.000 3.511.000 
Udloddet udbytte 0 0 -100.000 -100.000 
Overført, jf. resultatdisponering 0 257.334 200.000 457.334 
 

    

Egenkapital 31. december 2021 500.000 3.168.334 200.000 3.868.334 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Selskab B A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C. 

I henhold til årsregnskabslovens § 110, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.). 

Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultat-
opgørelsen som en finansiel post.  

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle indtægter og omkostninger. 

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 
Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning valgt IAS 11/IAS 18. 

Indtægter fra salg af varer, hvilket omfatter salg af halvfabrikata til træindustrien og handel med træ, 
indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet 
sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de 
væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på In-
coterms® 2020. 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

I det omfang kunder i forbindelse med salget tilbydes returneringsret, indregnes nettoomsætning sva-
rende til virksomhedens historiske erfaringsgrundlag for returneringer. I de tilfælde, hvor virksomheden 
ikke har et erfaringsgrundlag for tilsvarende transaktioner, indregnes ingen nettoomsætning, før retur-
neringsperioden er udløbet. 

Andre driftsindtægter  

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens ho-
vedaktivitet, herunder lejeindtægter fra midlertidig udleje af produktionsfaciliteter. 

Råvarer og hjælpematerialer m.v. 

Råvarer og hjælpematerialer omfatter de omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, der er medgået 
til at opnå årets omsætning. 

Andre eksterne omkostninger 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, loka-
ler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger 
til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne 
godtgørelser fra offentlige myndigheder. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Posterne indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede 
kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af 
finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser (som udelukkende omfatter 
associerede virksomheder), der måles til kostpris, indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, 
hvor udbyttet deklareres. Overstiger det modtagne udbytte den forholdsmæssige andel af årets resul-
tat, eller overstiger den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele den forholdsmæssige andel af netto-
aktiverne i den underliggende virksomhed, anses dette som en indikation på værdiforringelse, der med-
fører krav om at udarbejde nedskrivningstest. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen 
med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til 
bevægelser direkte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris.  

Der afskrives over den estimerede økonomiske levetid uden fastsættelse af en restværdi. 

Erhvervet goodwill måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill 
afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. 

Patenter og licenser måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Paten-
ter afskrives over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksi-
malt 8 år. Udviklingsomkostninger og internt oparbejdede rettigheder indregnes i resultatopgørelsen 
som omkostninger i anskaffelsesåret. 

Immaterielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdien, hvis den er lavere end den regnskabsmæs-
sige værdi. Der foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv, henholdsvis grupper af aktiver, hvis 
der foreligger indikatorer på værdiforringelse. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af immaterielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Materielle aktiver 

Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris.  

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles 
efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduce-
res med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestids-
punktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskriv-
ning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, 
hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kost-
prisen.  

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 20-50 år 
Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år 
  

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med 
fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab 
indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Leasingkontrakter 

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkontrakter valgt 
IAS 17. 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første 
indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremti-
dige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller den 
alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsva-
rende aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens 
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 

Finansielle aktiver 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser (som udelukkende omfatter associerede virk-
somheder) måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af di-
rekte købsomkostninger. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives denne til lavere 
værdi. Der udarbejdes nedskrivningstest, hvis det modtagne udbytte overstiger den forholdsmæssige 
andel af årets resultat, eller hvis den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele overstiger den forholds-
mæssige andel af nettoaktiverne i den underliggende virksomhed. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Andre værdipapirer og kapitalandele består af unoterede aktier, der af ledelsen anses som langfristet 
investering. Unoterede aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien af unoterede aktier er opgjort på grund-
lag af aktuelle markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede aktier (niveau 3 i 
dagsværdihierarkiet). Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen.  

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som ud-
trykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemta-
gelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-
materialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger og låne-
omkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkost-
ninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsæt-
telighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt 
IAS 39. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning 
på individuelt niveau. 

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres 
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens kreditri-
sikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på histori-
ske tabserfaringer. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller 
portefølje.  

Indestående på virksomhedens skattekonto er klassificeret under ”Andre tilgodehavender”. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-
gende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af no-
terede priser på et aktivt marked (niveau 1 i dagsværdihierarkiet). Realiserede og urealiserede kursge-
vinster og tab indregnes i resultatopgørelsen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgø-
relsen. 

Egenkapital 

Udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære general-
forsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt 
post under egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets 
skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-
skatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af 
skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den 
planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, må-
les til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller 
ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte 
nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil 
være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge 
af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virk-
somheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret 
kostpris. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkon-
trakter. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Indefrysningsforpligtelse, som omfatter indefrosne feriemidler, måles til nettorealisationsværdi, inkl. indek-
sering. Indekseringsreguleringer indregnes i resultatopgørelsen som renteomkostninger. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Dagsværdi 

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksiste-
rer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, der maksimerer prisen på 
aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 
marked. 

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare mar-
kedsinformationer. 

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder, og rimelige skøn foretages på 
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift  

[Der skal gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med virksomhedens fortsatte drift, hvis 
det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra 
noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling  

[Oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling gives, hvis de er relevante 
for årsregnskabet.] 

Forsikringserstatninger vedrørende branden, herunder driftstabserstatning m.v., er endnu ikke endelig 
opgjort. Forsikringserstatninger er indregnet inkl. de resttilgodehavender, som forventes modtaget i 
2021. 

4 Usædvanlige forhold 

[Oplysninger om usædvanlige forhold gives, hvis de er relevante for årsregnskabet.] 

En del af virksomhedens maskinpark blev ramt af en brand i august 2021 med reduktion af virksomhe-
dens produktion til følge. Efter branden er der investeret i et moderne produktionsanlæg, der er indkørt 
i december. Retablering efter branden blev tilendebragt inden årsskiftet. 

5 Begivenheder efter balancedagen  

[Oplysninger om efterfølgende begivenheder gives, hvis de er relevante for årsregnskabet.] 

Forsikringserstatninger vedrørende branden, herunder driftstabserstatning m.v., er endnu ikke endelig 
opgjort. Forsikringserstatninger er indregnet inkl. de resttilgodehavender, som forventes modtaget i 
2021. 
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Noter 

6 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 
virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering 
af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og 
tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væ-
sentlige beløb af engangskarakter. 

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af brand i en del af virksomhedens maskin-
park. Dette forhold afviger fra, hvad ledelsen vurderer som en del af den primære drift, og er derfor 
medtaget i denne note. 

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

kr. 2021 2020 
 

  

Indtægter   
Forsikringserstatning vedrørende brand 200.000 0 
 

  

 200.000 0 
 

  

Omkostninger   
Nedskrivning på varelager, som følge af brand -957.000 0    

 -957.000 0 
 

  

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet   
Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer -957.000 0 
Andre driftsindtægter 200.000 0 
 

  

Resultat af særlige poster, netto -757.000 0    

   

7 Nettoomsætning 
 2021 2020    
kr. Indland Udland I alt Indland Udland I alt        

Produk-
tion og 
salg af 
halvfa-
brikata 11.542.319 2.647.692 14.190.011 13.395.000 2.031.700 15.426.700 

Handel 
med træ 8.358.231 1.052.608 9.410.839 5.405.000 1.269.045 6.674.045        

 19.900.550 3.700.300 23.600.850 18.800.000 3.300.745 22.100.745        
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kr. 2021 2020    

8 Personaleomkostninger 
Gager og lønninger 2.100.000 2.000.500 
Pensioner 100.000 100.000 
Andre omkostninger til social sikring 200.000 200.000    

 2.400.000 2.300.500    
Vederlag til bestyrelse og direktion 370.000 360.000    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 12 12    
Incitamentsprogrammer 

Incitamentsprogrammet til direktionen og ledende medarbejdere omfatter muligheden for i perioden 
2022-2024 at nytegne aktier op til 10 % af den nuværende aktiekapital til en kurs, beregnet som den 
nuværende indre værdi forrentet med 10 % p.a. og reguleret for udloddet udbytte. Tegningen kan højest 
ske med 1/3 pr. år. Der kan således i perioden indtil 2024 maksimalt nytegnes nom. 50 t.kr. aktier til 
kurs 800-970, svarende til en kursværdi på i alt 440 t.kr. 

   

kr. 2021 2020    

9 Af- og nedskrivninger 
Afskrivning af materielle og immaterielle aktiver   
Goodwill 100.000 100.000 
Grunde og bygninger 100.000 100.000 
Produktionsanlæg og maskiner 225.000 133.000 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 75.000 67.000    

 500.000 400.000    
   

10 Finansielle indtægter 
Indtægter af værdipapirer, der er langfristede aktiver 58.000 30.000 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 5.000 10.000 
Øvrige renteindtægter 70.000 70.000 
Valutakursændringer 65.000 50.000 
Kursregulering på kortfristede børsnoterede aktier 22.000 0    

 220.000 160.000    
   

11 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 26.000 0 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 188.300 180.500 
Renter af leasingforpligtelser 40.000 0 
Kursregulering af langfristede værdipapirer og kapitalandele 32.000 40.000 
Rentetillæg, selskabsskat 4.000 10.000    

 290.300 230.500    
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kr. 2021 2020    

12 Skat af årets resultat 
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst  78.566 129.350 
Årets regulering af udskudt skat 48.000 0 
Regulering af skat vedrørende tidligere år -3.900 10.000    

 122.666 139.350    
   

13 Immaterielle aktiver 
kr. Goodwill   

Kostpris 1. januar 2021 500.000   

Kostpris 31. december 2021 500.000   

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 200.000 
Afskrivninger 100.000   

Ned- og afskrivninger 31. december 2021 300.000   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 200.000   
Goodwill afskrives over 5 år, svarende til den forventede brugstid. Goodwill består primært af knowhow 
vedrørende virksomhedens distributionssystemer, der af ledelsen antages at være erstattet af nye sy-
stemer efter udløb af den forventede brugstid. 

14 Materielle aktiver 

kr. 
Grunde og  
bygninger 

Produktions-

anlæg og  
maskiner 

Andre anlæg,  
drifts-

materiel og  
inventar     

Kostpris 1. januar 2021 5.600.000 3.200.000 1.325.000 
Tilgang 0 1.025.000 25.000 
Afgang 0 -400.000 0     

Kostpris 31. december 2021 5.600.000 3.825.000 1.350.000     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 1.400.000 1.500.000 725.000 
Afskrivninger 100.000 225.000 75.000 
Afskrivninger, afhændede aktiver 0 -400.000 0     

Ned- og afskrivninger 31. december 2021 1.500.000 1.325.000 800.000     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 4.100.000 2.500.000 550.000     
I materielle aktiver indgår finansielle leasingaktiver med 

regnskabsmæssig værdi på i alt  400.000   
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15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser 

Hovedtal for virksomhedens tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser pr. 31. december 2021: 

Navn og hjemsted (kr.) Ejerandel Egenkapital 
Årets  

resultat     

Tilknyttede virksomheder    
NN ApS, Handelsby 100 % 400.000 60.000     
Kapitalinteresser    
AA ApS, Handelsby 30 % 100.000 10.000     
    

16 Andre værdipapirer og kapitalandele 
kr. 2021   

Kostpris 1. januar  461.000   

Kostpris 31. december  461.000   

Værdireguleringer 1. januar  -61.000 
Årets værdireguleringer -32.000   

Værdireguleringer 31. december  -93.000   

Regnskabsmæssig værdi 31. december  368.000   
  

De unoterede kapitalandele består af 7,5 % ejerandele i Multi-Selskab A/S, som er anskaffet i 2019.  

Unoterede kapitalandele (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede nettopengestrømme i Multi-Selskab A/S for en 5-årig periode 
samt en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for nettorentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Anvendt værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode i % 11 8 
Vækst i terminalperiode i % 2  2 
Afkastkrav i % (WACC) 5,5 6,0 

Dagsværdioplysninger 

kr. 

Børsnote-
rede aktier, 
kortfristede 

aktiver 

Unoterede 
aktier, 

langfristede 

aktiver    

Dagsværdi, ultimo 572.000 368.000 
Værdireguleringer i resultatopgørelsen 22.000 -32.000 
Dagsværdiniveau 1 3 
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17 Aktiekapital 
kr. 2021 2020    

Aktiekapitalen er fordelt således: 
  

A-aktier, 1 stk. a nom. 50.000 kr. 50.000 50.000 
B-aktier, 9 stk. a nom. 50.000 kr. 450.000 450.000    

 500.000 500.000    
 

18 Udskudt skat 

Udskudt skat vedrører:    

kr. 

Regnskabs-
mæssige  
værdier 

Skatte-
mæssige  
værdier 

Midlertidige  
forskelle     

Immaterielle aktiver 200.000 198.000 2.000 
Materielle aktiver 7.150.000 4.888.364 2.261.636     

 7.350.000 5.086.364 2.263.636     
Udskudt skat udgør 498.000 kr. pr. 31. december 2021. Heraf forventes 35.997 kr. realiseret som ak-
tuel skat i 2022. 

19 Langfristede gældsforpligtelser 

kr. 

Gæld i alt 

31/12 2021 

Afdrag  

næste år 

Langfristet  

andel 

Restgæld  

efter 5 år      

Prioritetsgæld 1.572.000 125.000 1.447.000 980.000      

Kreditinstitutter 2.100.000 0 2.100.000 1.600.000 
Leasingforpligtelser 420.000 95.000 325.000 0      

Kreditinstitutter i alt 2.520.000 95.000 2.425.000 1.600.000      

Indefrysningsforpligtelse 88.800 0 88.800 53.100      

 4.092.000 220.000 3.872.000 2.633.100      
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20 Kreditinstitutter 
kr. 2021 2020    

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser, jf. note 19 220.000 125.000 
Kassekredit 2.580.000 3.050.000    

 2.800.000 3.175.000    
   

21 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualforpligtelser 

Virksomheden har til fordel for den tilknyttede virksomhed NN ApS' kreditorer afgivet tilbagetrædelses-
erklæring vedrørende nettotilgodehavendet hos den tilknyttede virksomheds kreditorer. Beløbet udgør 
200 t.kr. pr. balancedagen. 

Virksomheden har stillet kaution for den tilknyttede virksomheds banklån, maks. 500 t.kr. 

Virksomheden er sambeskattet med den tilknyttede virksomhed NN ApS. Som administrationsselskab 
hæfter virksomheden ubegrænset og solidarisk med NN ApS for danske selskabsskatter. De sambeskat-
tede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter udgør 19 t.kr. pr. 
31. december 2021. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, 
at virksomhedens hæftelse udgør et større beløb. 

Operationelle leasingforpligtelser 

Virksomheden har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb: 

Restløbetid i 36 måneder med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 10 t.kr., i alt 360 t.kr.  

Herudover har virksomheden indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet i balancen, jf. note 
14. 

22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.572 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 4.100 t.kr. Af virksomhedens øvrige materielle 
aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 3.050 t.kr., skønnes 2.000 t.kr. at 
være omfattet af pantsætningen via bestemmelserne om tilbehørspant. 

Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på i alt 1.300 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og 
bygninger samt materielle aktiver. Heraf er ejerpantebreve på i alt 1.000 t.kr. deponeret til sikkerhed 
for bankgæld, mens ejerpantebreve på i alt 300 t.kr. er i virksomhedens besiddelse. 

Produktionsanlæg og maskiner, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 
400 t.kr., jf. note 14, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelser er pr. 31. december 2021 
opgjort til 420 t.kr. 



 

 

Selskab B A/S 

Årsrapport 2021  

23 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

23 Nærtstående parter 

Selskab B A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 

Fabrikant Poul Erik Jensen, Adressevej 4, 9999 Handelsby, der har bestemmende indflydelse i virksom-
heden. 

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med 

Peter Nielsen, direktør og bestyrelsesmedlem 
Jane Olsen, bestyrelsesmedlem 
Den tilknyttede virksomhed NN ApS, jf. note 13. 

Virksomhedens transaktioner med nærtstående parter 

Der har i 2021 været samhandel med den tilknyttede virksomhed NN ApS. Samhandlen har udgjort un-
der 1 % af modervirksomhedens omsætning og er foregået på samme vilkår som virksomhedens øvrige 
handelspartnere. 

Desuden har der været samhandel med et af direktør Peter Nielsen delvist ejet handelsselskab. Sam-
handlen har omfattet varekøb på 500 t.kr. 

Advokat Jane Olsen har som bestyrelsesmedlem betydelig indflydelse i virksomheden. Jane Olsens ad-
vokatfirma har ydet assistance til virksomheden.  
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Appendiks 1 – Balance, jf. årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 
    

Note kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

13 Immaterielle anlægsaktiver   
 Goodwill 200.000 300.000     

  200.000 300.000     

14 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde og bygninger 4.100.000 4.200.000 
 Produktionsanlæg og maskiner 2.500.000 1.700.000 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 550.000 600.000     

  7.150.000 6.500.000     

 Finansielle anlægsaktiver   
15 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 245.000 245.000 
15 Kapitalandele i kapitalinteresser 5.000 5.000 
16 Andre værdipapirer og kapitalandele 368.000 400.000     

  618.000 650.000     

 Anlægsaktiver i alt 7.968.000 7.450.000     

 Omsætningsaktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 300.000 300.000 
 Varer under fremstilling 1.000.000 900.000 
 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 2.000.000 2.000.000     

  3.300.000 3.200.000     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.900.000 2.300.000 
 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 200.000 0 
 Andre tilgodehavender 260.000 200.000 
 Periodeafgrænsningsposter 100.000 300.000     

  2.460.000 2.800.000     

 Værdipapirer 572.000 480.000     

 Likvide beholdninger 150.000 200.000     

 Omsætningsaktiver i alt 6.482.000 6.680.000     

 AKTIVER I ALT 14.450.000 14.130.000      
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Note kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
17 Egenkapital   

 Aktiekapital 500.000 500.000 
 Overført resultat 3.168.334 2.911.000 
 Foreslået udbytte 200.000 100.000     

 Egenkapital i alt 3.868.334 3.511.000     

 Hensatte forpligtelser   
18 Udskudt skat 498.000 450.000     

 Hensatte forpligtelser i alt 498.000 450.000     

 Gældsforpligtelser   
19 Langfristede gældsforpligtelser   

 Gæld til realkreditinstitutter  1.447.000 1.625.000 
 Kreditinstitutter  2.425.000 2.100.000 
 Indefrysningsforpligtelse 88.800 87.500     

  3.960.800 3.812.500     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
20 Kreditinstitutter 2.800.000 3.175.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 2.117.000 2.230.000 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 100.000 
 Selskabsskat 24.666 50.000 
 Anden gæld 1.181.200 801.500     

  6.122.866 6.356.500     

 Gældsforpligtelser i alt 10.083.666 10.169.000     

 PASSIVER I ALT 14.450.000 14.130.000      
 



 

 

Selskab B A/S 

Årsrapport 2021  

26 

Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Selskab B A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestem-
melser for klasse B-virksomheder. Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste 
år. 

I nedenstående oversigt er kort redegjort for den anvendte regnskabspraksis, som er valgt på specifikke 
områder, herunder især hvor loven indeholder flere valgmuligheder for valg af regnskabspraksis. 

Regnskabspost Valg af regnskabspraksis 

Indtægter Som grundlag til fortolkning af lovens bestemmel-
ser om indtægter anvendes IAS 18  
Revenue/IAS 11 Construction Contracts 

Immaterielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Udviklingsomkostninger Indregnes som en omkostning i resultatopgørelsen 

Materielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Leasingaftaler Klassifikation og indregning af leasingaftaler sker 
på grundlag af IAS 17 Leases 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og  
kapitalinteresser 

Kostpris eller lavere genindvindingsværdi 

Varebeholdninger Kostpris efter FIFO-metoden med tillæg af indi-
rekte produktionsomkostninger eller til nettoreali-
sationsværdi, hvis denne er lavere 

Finansielle tilgodehavender Amortiseret kostpris med fradrag for forventet tab 
i henhold til IAS 39 Financial Instruments:  
Recognition and Measurement 

Finansielle aktiver Noterede og unoterede værdipapirer måles til 
dagsværdi (niveau 1) 

Udskudte skatter Balanceorienteret gældsmetode 

Finansielle gældsforpligtelser Amortiseret kostpris 

Ikke-finansielle gældsforpligtelser Nettorealisationsværdi 

For yderligere om anvendelsen af anvendt regnskabspraksis uddybes nedenfor:  

Resultatopgørelse 

Indregning af indtægter 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate leveringsforpligtelser, opdeles kontrakt-
summen på de enkelte leveringsforpligtelser efter den relative dagsværdimetode. De separate leverings-
forpligtelser indregnes som nettoomsætning, når kriterierne er opfyldt gældende for salg af varer, tjene-
steydelser eller entreprisekontrakter.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 
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Omsætning fra salg af varer 

Omsætning fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter #, indregnes i nettoomsætningen, 
når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålide-
ligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager 
afsæt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020. I salgstransaktioner, hvor 
solgte varer løbende leveres og integreres med købers ejendom, indregnes omsætning i nettoomsætnin-
gen, i takt med at levering sker, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte ar-
bejder.  

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

Salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol 
med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Udbytteindtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser 

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser (som udelukkende omfatter associ-
erede virksomheder), der måles til kostpris, indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor ud-
byttet deklareres. Overstiger det modtagne udbytte den forholdsmæssige andel af årets resultat, eller over-
stiger den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele den forholdsmæssige andel af nettoaktiverne i den un-
derliggende virksomhed, anses dette som en indikation på værdiforringelse, der medfører krav om at udar-
bejde nedskrivningstest. 

Skat af årets resultat  

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner di-
rekte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle aktiver 

Goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver 

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-
sens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives mellem # og # år.  

Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, 
dog maksimalt # år. 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperio-
den udgør sædvanligvis # år. 

Materielle aktiver 

Der foretages afskrivninger lineært over følgende forventede brugstider: 

  
Grunde og bygninger  # år 
Produktionsanlæg og maskiner # år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar # år 
  

Der afskrives ikke på grunde. Materielle aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres som langfristede 
aktiver, indtil salget realiseres. 
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Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskriv-
ningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset 
fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat el-
ler skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, 
henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 
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Oplysningskravet i ÅRL er præciseret, så virksomheder, der måler aktiver eller forpligtelser til dags-
værdi, jf. §§ 37 og 38, skal give oplysninger om anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved 
beregning af dagsværdien, når dagsværdien opgøres på grundlag af væsentlige ikke-observerbare input 
på et aktivt marked, også betegnet som niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Oplysningskravet gæl-
der i henhold til loven som udgangspunkt alene for finansielle instrumenter, investeringsejendomme og 
biologiske aktiver. Efter EY's opfattelse vil oplysningskravet også være relevant at medtage ved måling 
af immaterielle og materielle aktiver eller kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, som må-
les til dagsværdi i henhold til ÅRL § 41. 

De forskellige typer af aktivers placering i dagsværdihierarkiet er eksemplificeret nedenfor: 

Placering i dagsværdihierarki 

Niveau 1: salgsværdi på et velfungerende marked ► Børsnoterede værdipapirer  

► Råvarer (olie, korn, etc.) 

► CO2- og fiskekvoter 

Niveau 2: salgsværdi for enkelt bestanddele  
(fx renter og valutakurser) 

► Valutaterminskontrakter 

► Renteswaps (hvis ej korrigeret for egen kredit-
risiko) 

Niveau 3: kapitalværdi beregnet ved hjælp af al-
mindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller 
og -teknikker 

► Investeringsejendomme 

► Unoterede kapitalandele 

► Visse biologiske aktiver 

► Renteswaps (hvis korrigeret for egen kreditri-
siko 

Der er fortsat ikke krav om at oplyse om følsomhed ved ændring af væsentlige forudsætninger for opgø-
relsen af dagsværdi. Som vi ser det, kan oplysninger om følsomhed være brugbar værdi for regnskabs-
bruger, hvorfor EY anbefaler, at virksomheder, som har regnskabsposter, der måles til dagsværdi på 
niveau 3, ligeledes medtager oplysninger om følsomhed.  

Eksempel 1 – Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme 
   

t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  8.750 0 
Tilgang 0 7.500 
Årets værdireguleringer     500 1.250    

Dagsværdi 31. december 9.250 8.750 

 
  

   

Investeringsejendomme består af 2 udlejningsejendomme beliggende i udkanten af Düsseldorf i Tysk-
land, som blev anskaffet i januar 2020. Begge ejendomme er fuldt udlejede på 10-årige lejekontrakter til 
tredjemand. Den resterende lejeperiode for begge ejendomme udgør 8 år. 

Ejendommene (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret cashflow-
model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme for en 10-årig periode. Afkastkravet er 
fastsat af ekstern valuar. Dagsværdimålingen foretages på baggrund af estimerede lejeindtægter og for-
ventede driftsomkostninger inkl. planlagt vedligeholdelse.  

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 



 

 

Selskab B A/S 

Årsrapport 2021  

30 

Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

De væsentligste ikke observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Årlig leje pr. kvadratmeter, kr. 1.735 1.714 
Udlejningsprocent 100 100 
Afkastkrav i % 5,5 6,0 
Gennemsnitlig resterende lejeperiode 8,0 8,0 
Dagsværdi pr. kvadratmeter, kr.  35.618 32.018 
   

Eksempel 2 – Unoterede kapitalandele 

Andre værdipapirer 
   

t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  875 750 
Tilgang 75 0 
Årets værdireguleringer   250 125    

Dagsværdi 31. december 1.200 875 

 
  

   

Andre værdipapirer består af 7,5 % kapitalandele i virksomheden ABC Pelstech A/S, hvor 5 % er anskaf-
fet i 2017. Virksomheden har i marts 2021 købt yderligere 2,5 % af kapitalandelene. 

Andre værdipapirer (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme i ABC Pelstech A/S for en 5-årig 
periode og en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for netto-rentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode i % 11 8 
Vækst i terminalperiode i % 2 2 
Afkastkrav i % (WACC) 5,5 6,0 
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Eksempel 3 – Biologiske aktiver 

Varebeholdninger 
   
t.kr. 2021 2020    

Råvarer og hjælpematerialer 36.983 25.460 
Varer under fremstilling 20.920 8.020 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 34.121 16.614    

 92.024 50.094    

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til dagsværdi 15.740 8.911    

   

For yderligere omtale af indregning og måling af varebeholdninger, herunder biologiske aktiver, henvi-
ses til anvendt regnskabspraksis.  

Varebeholdninger, der måles til dagsværdi, vedrører biologiske produkter i form af afgrøder, som produ-
ceres fra bæreraktiver i form af kornmarker og plantager. Biologiske produkter, som er færdigudvundet, 
måles til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger som fremstillede færdigvarer og han-
delsvarer.  

Kornmarker og plantager, der indregnes som materielle aktiver, afskrives over den forventede økonomi-
ske levetid. 

Dagsværdien af biologiske produkter opgøres efter niveau 3 i dagsværdi-hierarkiet på grundlag af væ-
sentlige ikke-observerbare input. Biologiske aktiver værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

   
 2021 2020    

Nettorealisationsværdi i kr. ved færdig udvinding pr. ton 25 28 
Produktionsstadie på balancedagen i % 35 36 
Afkastkrav i % (WACC) 8,9 10,8 
   

Eksempel 4 – Følsomhedsanalyse (frivillig) 

Eksemplet er udarbejdet på baggrund af investeringsejendomme. 
Bør gives i forlængelse af oplysning om metode og væsentlige forudsætninger.  

De væsentligste faktorer i fastlæggelsen af dagsværdien på ejendommen er afkast- og udlejningsprocen-
ten. En ændring i afkastprocenten på 0,5 % vil medføre et udsving i ejendommens dagsværdi på 
2.500 t.kr.  

Et fald i ejendommens udlejningsprocent på 5 procentpoint vil medføre en nedgang i lejeindtægter på 
79 t.kr., som vil medføre et fald i dagsværdien på ejendommen på 740 t.kr. 



 

 

Selskab B A/S 

Årsrapport 2021  

32 

Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

Eksempel 5 – Renteswap (ej korrigeret for egen kreditrisiko) 

Følgende tekst bør medtages i noten om dagsværdioplysninger og afledte finansielle instrumenter. Ek-
semplet indeholder ikke beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Renteswaps 
   
t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi af renteswaps (pengestrømssikring) 1.200 1.050 
Dagsværdi af renteswaps (sikring af dagsværdi) - -    

Dagsværdi 31. december 1.200 1.050 

 
  

Dagsværdien er indregnet under anden gæld og fordeler sig således: 
  

Langfristede gældsforpligtelser 870 450 
Kortfristede gældsforpligtelser 330 600    

 1.200 1.050 

 
  

   

Virksomheden har til afdækning af variabelt forrentet lån i DKK med udløb i 2026 (jf. note 21) indgået 
en renteswap.  

Renteswappen har en hovedstol på 12.419 t.kr. og har udløb i 2026. I kontraktens løbetid modtages va-
riabel rente [Referencerente] og betales en fast rente på # % (ekskl. kredittillæg). Renteswappen er kate-
goriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet. 

Renteswappen har identiske kritiske betingelser med lånet og virksomheder anvender pengestrømssik-
ring af de fremtidige rentebetalinger.  

Reserve for sikringstransaktioner indregnet på egenkapitalen udgør 1.200 t.kr. før skat (2020: 
1.050 t.kr. før skat). 

Illustration af præsentation i egenkapitalen 

Sikringstransaktioner skal indregnes i en særlig reserve under egenkapitalen og kan ikke indgå i overført 
resultat. Virksomheden skal præsentere udviklingen på egenkapitalreserven for sikringstransaktioner fra 
primo til ultimo, hvor transaktionerne er lagt sammen i kategorier som for eksempel: a) Årets værdiregu-
lering, b) Realiseret i året, c) Tilbageført i året. I eksemplet er ekskluderet effekten af udskudt skat. 

   

Note t.kr. 

Reserve for 
sikrings-

transaktioner    

 Egenkapital 1. januar 2021 -1.050 
 Udloddet udbytte 0 
 Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme -1.250 
 Realiseret i året, indregnet under renteomkostninger 1.100 

27 Overført, jf. resultatdisponering 0   
 

 Egenkapital 31. december 2021 -1.200  
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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den både kan fungere som et informativt eksempel og som en 
"minimumsstandard". Oplysninger, der ikke er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger 
for regnskabsbruger, fremgår skraveret med gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal 
bemærkes, at de markerede afsnit og/eller anden supplerende information kan være nødvendig i årsrap-
porten, for at understøtte lovens krav om et retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje over-
vejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY har valgt at anvende en balance i kontoform, som er opdelt i lang- og kortfristede aktiver og forplig-
telser. Dette er en tilpasning til IFRS. Den hidtil almindeligt anvendte balance i kontoform er vedlagt i 
appendiks 1. 

EY's årsrapportmodel for klasse C mellem for 2021 er ikke tilpasset de potentielle udfordringer og kon-
sekvenser, der kan opstå som følge af COVID-19-pandemien, da påvirkninger og kravene til oplysninger i 
høj grad afhænger af og skal tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold. EY har i årsrapportmo-
dellen for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de særlige regnskabs-
mæssige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være relevant at omtale CO-
VID-19-pandemien. Der henvises hertil for inspiration. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en klasse C-virksomhed og kan derfor ikke anvendes i stedet for en 
regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt en årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne ajour-
føres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en klasse C-virksomhed (mellem). Årsrapporten er udarbejdet i over-
ensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.  

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret.  

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke beskrive forhold, der er virksomheden uvedkom-
mende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed valuta, lea-
singkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågældende virk-
somhed.  

Der er vedlagt et appendiks 2 med forslag til en alternativ udgave af anvendt regnskabspraksis og et ap-
pendiks 3 med inspiration til oplysninger i forbindelse med dagsværdimåling. 

EY  
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Selskab C Mellem A/S for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for virksomhedens finan-
sielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
Direktion: 

 

 

 

  

Anders Andersen  Karl Karlsen   

Bestyrelse: 

    

 

 

 

 

 
Gunnar Gunnarsen 
formand 

 Bente Bengtson  Dan Danson 

 

 

 

  

Anders Andersen  Pia Petersen   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Selskab C Mellem A/S 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Selskab C Mellem A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 
herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.   

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# # 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
mne12345 mne12345 



 

 

Selskab C Mellem A/S 

Årsrapport 2021  

5 

Ledelsesberetning 

Oplysninger om virksomheden 

Navn Selskab C Mellem A/S 

Adresse, postnr. by Industrivej 17, 2100 Handelsby 

CVR-nr. 12 34 56 78 

Stiftet 1. marts 1995 

Hjemstedskommune Handelskommune 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Hjemmeside www.selskabcmellem.dk 

E-mail mail@selskabcmellem.dk 

Telefon 1234 8765 

Bestyrelse Gunnar Gunnarsen, formand 
Bente Bengtson 
Dan Danson 
Anders Andersen 
Pia Petersen 

Direktion Anders Andersen 
Karl Karlsen 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg 
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Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal 
      

mio. kr. 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Hovedtal      

Nettoomsætning 146,9 138,3 125,7 115,5 119,4 
Bruttoresultat 26,4 17,6 18,7 13,8 15,2 
Resultat af primær drift 9,6 0,5 2,8 -2,3 1,8 
Resultat før finansielle poster 9,4 0,4 2,9 -2,5 1,7 
Finansielle poster 0 0,1 -0,6 -1,1 -0,9 
Årets resultat 7,2 0,5 1,8 -3,4 0,3 

      

Balancesum 108,4 96,1 85,6 80,1 83,4 
Investeringer i materielle aktiver 1,9 3,5 5,8 3,4 6,8 
Egenkapital 29,4 22,4 21,7 16,9 20,3 

      
Pengestrøm fra driftsaktivitet -3,3 -0,2 1,3 -4,0 2,5 
Pengestrøm til investeringsaktivitet 1,6 -1,6 1,8 1,2 5,4 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1,9 2,6 1,2 0,8 1,7 
Pengestrøm i alt 0,2 0,8 4,3 -2,0 9,6 

      
Nøgletal      

Overskudsgrad 6,4 % 0,4 % 2,2 % neg. 1,5 % 

Bruttomargin 18,0 % 12,8 % 14,8 % 11,9 % 12,7 % 
Soliditetsgrad 27,1 % 23,3 % 25,4 % 21,0 % 24,3 % 
Egenkapitalforrentning 27,8 % 2,3 % 9,3 % neg. 1,5 % 

      

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæfti-
gede 49 48 40 35 38 

      

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Driftsresultat (EBIT) x 100

Nettoomsætning
  

Bruttomargin 
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
  

Soliditetsgrad 
Egenkapital, ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo
  

Egenkapitalforrentning 
Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
  

Resultat af primær drift1  Resultat før finansielle poster +/-  
Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger 

 
1 Skal medtages, hvis resultatopgørelsen er artsopdelt og starter med bruttofortjeneste 
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Virksomhedens hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af træpro-
dukter, træplejeprodukter samt anlæg til fremstilling af træprodukter og hermed forbundne tjeneste-
ydelser. Produktionen foregår i moderselskabet, mens salget af koncernens produkter foregår fra mo-
derselskabet, fra de tilknyttede virksomheder, den associerede virksomhed og fra kapitalinteresserne. 

Produkterne afsættes primært i Danmark og det øvrige Norden. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets nettoomsætning udgør 146,9 mio. kr. mod 138,3 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter 
skat udgør 7,2 mio. kr. mod 0,5 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at virksomhe-
den i årsrapporten for 2020 forventede en omsætning for 2021 i niveauet 136-140 mio. kr. og et resul-
tat efter skat på 2-3 mio. kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 

Regnskabsåret har været præget af, at salget af væsentlige produktgrupper er forøget på de primære 
markeder i Norden. Der er således realiseret en væsentlig omsætningsstigning i Sverige, hvorimod der 
er sket en mindre omsætningsnedgang på det relativt nye marked i Norge. Omsætningsniveauet er i 
overensstemmelse med forventningerne forøget i Danmark. Indtjeningen i Sverige bidrager væsentligt 
til en forøgelse af årets resultat i forhold til 2020. 

For at bevare og forøge markedsandelene på de primære markeder har virksomheden i regnskabsåret 
sænket priserne både på hjemmemarkedet og på eksportmarkederne. Prissænkningerne har været nød-
vendige som følge af den stærke kronekurs, der har medført en konkurrenceforringelse på de nordiske 
markeder. Prissænkningerne har medført, at den mængdemæssige omsætning i regnskabsåret har væ-
ret stigende i forhold til 2020. 

Virksomhedens likvider er i 2021 steget 150 t.kr. fra 1.240 t.kr. til 1.390 t.kr. 

Forventet udvikling 

Den generelle højkonjunktur i økonomien i de nordiske lande synes ikke at fortsætte i 2022, og det for-
ventes, at der vil opstå en overkapacitet på markedet med en intensivering af konkurrencen til følge. 

Der er inden for træprodukter, herunder særligt de forædlede produkter, en positiv udvikling i gang, og 
der forventes betydelig salgsstigning i 2022. 

Det forventes ikke, at denne udvikling i nettoomsætningen kan kompensere for et generelt lavere prisni-
veau, hvorfor nettoomsætningen i 2022 forventes at blive mellem 140144 mio. kr., mens årets resul-
tat forventes at blive 4-5 mio. kr. 

Virksomheden forventer fortsat at have en positiv likviditet i 2022. 

I lighed med tidligere år er de usikre faktorer især knyttet til valutakursudviklingen og priserne på træ. 
Forventningerne er baseret på uændret niveau heraf i forhold til 2021. 

Virksomheden har afsluttet alle væsentlige investeringsprogrammer. Investeringsniveauet forventes 
som følge af konjunkturnedgangen at være på et lavere niveau i 2022. 

Finansielle risici og brug af finansielle instrumenter 

Prisrisici 

Virksomhedens anvendelse af træ som råvare medfører, grundet de væsentlige prissvingninger som ek-
sisterer på det volatile marked for træ, en særlig risiko, idet prisstigninger kun i relativt begrænset om-
fang kan indregnes i prisen på de færdige produkter. 
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Ledelsesberetning 

Valutarisici 

Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteud-
viklingen for en række valutaer. Det er virksomhedens politik at afdække kommercielle valutarisici. Af-
dækningen sker primært via valutaterminsforretninger til afdækning af forventet omsætning og indkøb 
inden for de førstkommende 12 måneder. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. 

Kursregulering af investeringer i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomhe-
der, der er selvstændige enheder, indregnes direkte i egenkapitalen. Kursrisici, der relaterer sig hertil, 
afdækkes som hovedregel ikke, da det er virksomhedens opfattelse, at en løbende kurssikring af så-
danne langsigtede investeringer ikke vil være optimal ud fra en samlet risiko- og omkostningsmæssig 
betragtning.  

Renterisici 

Da den rentebærende nettogæld ikke udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet 
ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til af-
dækning af renterisici. 

Videnressourcer 

I virksomhedens forretningsgrundlag indgår som et afledt område til virksomhedens primære aktivitet 
med produktion og salg af træprodukter at levere højteknologiske og driftssikre anlæg til fremstilling af 
træprodukter. Denne del stiller særligt store krav til videnressourcerne vedrørende medarbejdere og 
forretningsprocesser. Herudover er der også særlige krav til videnressourcerne ved udvikling og produk-
tion af træplejeprodukterne. 

For til stadighed at kunne levere disse løsninger er det afgørende, at virksomheden kan rekruttere og 
fastholde medarbejdere med et højt uddannelsesniveau i træproduktionen. Det er vores målsætning, at 
virksomheden har den nyeste viden samt at sikre vores hurtige omstillingsevne. Som mål herfor er med-
arbejdersammensætning og medarbejderomsætning vigtige indikatorer. Medarbejderandelen med højt 
uddannelsesniveau udgør 17 % (mål/acceptabelt niveau er 20 %). Medarbejderomsætningen blandt med-
arbejdere med højt uddannelsesniveau har i året været på 24 % (mål/acceptabelt niveau er 15 %). 

De kritiske forretningsprocesser i forbindelse med anlæg til træproduktionen er service, kvalitet og indi-
viduelle løsninger. Til sikring af, at kunden får den aftalte ydelse, stilles der krav om, at de enkelte meto-
der og procedurer dokumenteres. Som mål for, om virksomheden lever op til dette, er overholdelse af 
leveringstid og antal kundeklager i forbindelse med træproduktionsanlæggene vigtige indikatorer for, 
om forretningsprocesserne fungerer. Aftalt leveringstid er i året overholdt i 90 % af leverancerne 
(mål/acceptabelt niveau er 95 %). Andel af kundeklager i forhold til leverancer har udgjort 7 % (mål/ac-
ceptabelt niveau er 5 %). 

Miljøforhold 

Virksomheden har i 2021 udarbejdet en samlet strategi for koncernens miljøarbejde. 

Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med 
tilhørende målsætninger. Denne politik tager udgangspunkt i en miljømæssig forsvarlig driftsførelse og 
indgår som en naturlig del af koncernens målsætninger for produktkvalitet og produktionsforhold. 

For fabrikken i Industriby påbegyndtes i denne forbindelse i 2020 miljøcertificering efter ISO 14000-
standarden. Fabrikken i Industriby har i 2021 fået en ny miljøgodkendelse. For at opnå godkendelsen 
måtte der foretages investeringer i støjdæmpning for 0,5 mio. kr. Virksomheden kan gennemføre de 
planlagte aktiviteter inkl. en mindre ekspansion i de nærmeste år inden for rammerne af den nuværende 
miljøgodkendelse. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Forskningsaktiviteterne foretages i modervirksomheden. Udviklingsaktiviteterne omfatter primært ud-
vikling af miljøvenlige træplejeprodukter samt anlæg til fremstilling af træprodukter. Der er i regnskabs-
året anvendt i alt 8.000 t.kr. til udviklingsaktiviteter. Der forudses i det kommende regnskabsår gen-
nemført udviklingsaktiviteter på samme niveau. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note t.kr. 2021 2020     

6 Nettoomsætning 146.940 138.260 
 Produktionsomkostninger -120.525 -120.622     

 Bruttoresultat 26.415 17.638 
 Distributionsomkostninger -7.340 -7.517 
 Administrationsomkostninger -9.450 -9.573     

 Resultat af primær drift 9.625 548 
 Andre driftsindtægter 1.240 1.150 
 Andre driftsomkostninger -1.430 -1.260     

 Resultat før finansielle poster 9.435 438 
 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.300 615 
 Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder  331 64 
 Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser 269 40 

7 Finansielle indtægter 574 1.045 
8 Finansielle omkostninger -2.540 -1.629     

 Resultat før skat 9.369 573 
9 Skat af årets resultat -2.171 -30     

 Årets resultat 7.198 543       
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Langfristede aktiver   

10 Immaterielle aktiver   
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 5.310 0     

  5.310 0     

11 Materielle aktiver   
 Grunde og bygninger 19.321 26.040 
 Produktionsanlæg og maskiner 9.469 10.540 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.410 3.720 
 Materielle aktiver under udførelse  1.240 1.860     

  33.440 42.160     

12 Finansielle aktiver   
 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.826 9.290 
 Kapitalandele i associerede virksomheder 2.972 2.573 
 Kapitalandele i kapitalinteresser 1.705 1.406     

  15.503 13.269     

 Langfristede aktiver i alt 54.253 55.429     

 Kortfristede aktiver   
13 Varebeholdninger   

 Råvarer og hjælpematerialer 5.040 1.860 
 Varer under fremstilling 6.820 5.580 
 Fremstillede varer og handelsvarer 9.745 6.400     

  21.605 13.840     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.579 15.700 

14 Kontraktaktiver 3.795 2.823 
 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.860 1.240 
 Andre tilgodehavender 2.027 2.680 

15 Periodeafgrænsningsposter 970 620     

  28.231 23.063     

16 Værdipapirer  2.960 2.560     

 Likvide beholdninger 1.390 1.240     

 Kortfristede aktiver i alt 54.186 40.703     

 AKTIVER I ALT 108.439 96.132      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

17 Aktiekapital 3.100 3.100 
 Reserve for udviklingsomkostninger 5.310 0 
 Reserve for sikringstransaktioner -100 -200 
 Overført resultat 16.096 18.874 
 Foreslået udbytte 5.000 660     

 Egenkapital i alt 29.406 22.434     

 Langfristede forpligtelser   
18 Udskudt skat 4.463 2.480 
19 Andre hensatte forpligtelser 870 980 
20 Gæld til realkreditinstitutter 21.035 22.213 
20 Gæld til kreditinstitutter 1.150 2.300 

 Anden gæld 900 0     

 Langfristede forpligtelser i alt 28.418 27.973     

 Kortfristede forpligtelser   
19 Andre hensatte forpligtelser 1.300 1.000 
20 Gæld til realkreditinstitutter 1.178 620 
20 Gæld til kreditinstitutter 23.282 19.890 
21 Afledte finansielle instrumenter 100 200 
14 Kontraktforpligtelser 2.000 900 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  14.800 13.640 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 850 1.672 
 Selskabsskat 174 372 
 Anden gæld 6.931 7.431     

 Kortfristede forpligtelser i alt 50.615 45.725     

 Forpligtelser i alt 79.033 73.698     

 PASSIVER I ALT 108.439 96.132      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold  
5 Begivenheder efter balancedagen 

22 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
24 Medarbejderforhold 
25 Nærtstående parter 
26 Resultatdisponering 

 



 

 

Selskab C Mellem A/S 

Årsrapport 2021  

12 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
        

Note t.kr. Aktiekapital 

Reserve for 

udviklings-

omkostninger 

Reserve for 

sikrings-

transaktioner 

Overført 

resultat 

Foreslået 

udbytte I alt         

 Egenkapital 1. januar 2020 3.100 0 -141 18.780 0 21.739 
 Valutakursreguleringer 0 0 0 211 0 211 
 Regulering af sikring af fremtidigt køb og salg i fremmed valuta 0 0 -59 0 0 -59 
 Overført, jf. resultatdisponering 0 0 0 -117 660 543   

      

 Egenkapital 1. januar 2021 3.100 0 -200 18.874 660 22.434 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 -660 -660 
 Valutakursreguleringer 0 0 0 334 0 334 
 Regulering af sikring af fremtidigt køb og salg i fremmed valuta 0 0 100 0 0 100 

26 Overført, jf. resultatdisponering 0 5.310 0 -3.112 5.000 7.198   
      

 Egenkapital 31. december 2021 3.100 5.310 -100 16.096 5.000 29.406  
 

      
        

Der er efter balancedagen udloddet ekstraordinært udbytte på 300 t.kr. 
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Pengestrømsopgørelse2 
    

Note t.kr. 2021 2020   
  

 Årets resultat 7.198 543 
27 Reguleringer 4.355 2.085 
28 Ændring i driftskapital -12.093 -785   

  

 Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster -540 1.843 
 Renteindbetalinger og lignende 174 122 
 Renteudbetalinger og lignende -2.540 -1.629 
 Betalt selskabsskat -386 -500   

  

 Pengestrøm fra driftsaktivitet -3.292 -164   
  

 Køb af materielle aktiver -1.899 -3.500 
 Køb af immaterielle aktiver -5.900 0 
 Salg af materielle aktiver 9.379 1.890   

  

 Pengestrøm til investeringsaktivitet 1.580 -1.610   
  

 Afdrag til realkreditinstitutter -620 -500 
 Afdrag på finansielle leasingforpligtelser -1.150 -850 
 Provenu ved optagelse af lån i realkreditinstitutter 0 3.884 
 Optagelse af øvrig gæld 900 0 
 Ændring af driftskreditter i pengeinstitutter 3.392 740 
 Udbetalt udbytte -660 -700   

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 1.862 2.574   
  

 Årets pengestrøm 150 800 
 Likvider, primo 1.240 440   

  

 Likvider, ultimo 1.390 1.240  
 

  
Pengestrømsopgørelse kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 

 

 
2 Der er efter årsregnskabsloven valgfrihed om, hvorvidt pengestrømsopgørelsen skal tage udgangspunkt i årets re-
sultat henholdsvis resultat før finansielle poster. Der henvises til eksempelregnskabet for klasse C (Stor) for penge-
strømsopgørelse med udgangspunkt i resultat før finansielle poster. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Selskab C Mellem A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. 

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk. 1, er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet 
for Selskab C Mellem A/S og tilknyttede virksomheder indgår i koncernregnskabet for Selskab C Euro 
AG. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.). 

Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle indtægter og omkostninger. 

Udenlandske tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder anses for at være 
selvstændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valutakurs for måneden, og 
balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af 
udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser 
og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indreg-
nes direkte i reserven for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen. 

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske tilknyttede virksomheder, der anses 
for en del af den samlede investering i den tilknyttede virksomhed, indregnes direkte i reserven for valu-
takursreguleringer under egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån og 
afledte finansielle instrumenter indgået til kurssikring af udenlandske tilknyttede virksomheder direkte i 
egenkapitalen. 

Ved indregning af udenlandske tilknyttede virksomheder, der er integrerede enheder, omregnes mone-
tære poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster omregnes til kursen på anskaffelsestidspunk-
tet eller på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster 
omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til hi-
storiske kurser for den ikke-monetære post. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter præsenteres som sær-
skilte regnskabsposter i balancen. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden 
gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, 
overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller 
forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, 
som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker 
resultatopgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstru-
menter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer 
i selvstændige udenlandske tilknyttede virksomheder, indregnes direkte i egenkapitalen. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Virksomheden har valgt IAS 11/IAS 18 som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning. 

Virksomhedens nettoomsætning genereres af produktion og salg af træprodukter, træplejeprodukter 
samt anlæg til fremstilling af træprodukter og hermed forbundne tjenesteydelser.  

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate salgstransaktioner, opdeles kontraktsum-
men på de enkelte salgstransaktioner efter den relative dagsværdimetode. De separate salgstransaktio-
ner indregnes som nettoomsætning, når kriterierne gældende for salg af varer, tjenesteydelser eller en-
treprisekontrakter er opfyldt.  

En kontrakt opdeles på enkelttransaktioner, når dagsværdien af de enkelte salgstransaktioner kan opgø-
res pålideligt, og salgstransaktionerne hver især har selvstændig værdi for køber. Salgstransaktioner 
vurderes at have selvstændig værdi for køber, når transaktionen er individuelt identificerbar og normalt 
sælges enkeltvis.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Omsætning fra salg af varer 

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af træprodukter og træplejepro-
dukter, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har 
fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang 
af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret 
på Incoterms® 2020. Omsætning fra salg af varer, hvor levering på købers anmodning er udskudt, ind-
regnes i nettoomsætningen, når ejendomsretten til varerne overgår til køber.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Nettoomsætning fra levering af tjenesteydelser, der omfatter servicekontrakter, indregnes lineært i net-
toomsætningen, i takt med at ydelserne leveres, idet ydelserne leveres i form af et udefinerbart antal 
handlinger over en specificeret tidsperiode. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Omsætning fra entreprisekontrakter 

Entreprisekontrakter for anlæg til fremstilling af træprodukter, hvor der leveres anlæg med høj grad af 
individuel tilpasning, indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved om-
sætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en 
entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede 
omkostninger, i det omfang det vurderes sandsynligt, at de vil blive genindvundet.  

Færdiggørelsesgraden til måling af produktionens udførelse opgøres med udgangspunkt i forbrugte om-
kostninger i forhold til seneste omkostningsestimat. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at 
opnå årets nettoomsætning. Handelsvirksomhederne indregner vareforbrug, og de producerende virk-
somheder indregner produktionsomkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herun-
der indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og lea-
sing samt afskrivninger på produktionsanlæg. 

Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger og udviklingsomkostninger, 
der ikke opfylder kriterierne for aktivering, og afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. 

Endvidere indregnes hensættelse til tab på entreprisekontrakter. 

Distributionsomkostninger 

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets 
løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, 
reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Salgs- og markedsføringsomkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration 
af virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, kontorlokaler og kontorom-
kostninger samt afskrivninger. 

Andre driftsindtægter  

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens akti-
viteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af materielle aktiver. 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens 
aktiviteter, herunder tab ved afhændelse af materielle aktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Posterne indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, kursgevinster og -tab vedrø-
rende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og for-
pligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle aktiver, 
og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Skat af årets resultat 

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af C-koncernens danske til-
knyttede virksomheder. Tilknyttede virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de 
indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsoliderin-
gen. 

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalin-
ger af selskabsskat med skattemyndighederne.  

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer di-
rekte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle aktiver 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til 
virksomhedens udviklingsaktiviteter. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, 
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan 
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som im-
materielle aktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den 
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklings-
omkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som om-
kostningerne afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles ved første indregning til kostpris og efterføl-
gende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. 

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede 
økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 10 år. 

Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drifts-
omkostninger. 

Materielle aktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen 
med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik 
og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid og eventuelle restværdier, baseret på 
følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 30-50 år 
Produktionsanlæg og maskiner 5-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år 
  

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle 
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurde-
res årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger. 

Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag 
af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indreg-
nes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger. 

Leasingkontrakter 

Virksomheden har valgt IAS 17 som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkon-
trakter. 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dags-
værdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-
singaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede 
aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens 
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder 

Resultatopgørelsen 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de underliggende virksomheders resultat 
efter eliminering af intern avance/tab og efter skat. I tilknyttede virksomheder foretages fuld elimine-
ring af intern avance og tab uden hensyntagen til ejerandele. I kapitalinteresser og associerede virksom-
heder foretages alene forholdsmæssig eliminering af avance og tab under hensyntagen til ejerandele. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Balancen 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder måles efter den 
indre værdis metode. Virksomheden har valgt at anse indre værdis metode som en målemetode.  

Ved første indregning måles kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede 
virksomheder til kostpris, med tillæg af transaktionsomkostninger. Kostprisen allokeres i overensstem-
melse med overtagelsesmetoden.  

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab.  

Konstaterede merværdier og eventuel goodwill i forhold til den underliggende virksomheds regnskabs-
mæssige indre værdi amortiseres i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for de aktiver og 
forpligtelser, som de kan henføres til. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.  

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder, der måles til 
regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer 
på værdiforringelse. 

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter 
den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. 

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. 
Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet. 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virk-
somheder opgøres som forskellen mellem nettosalgsprisen og den regnskabsmæssige værdi af afhænd-
ende nettoaktiver på salgstidspunktet inkl. ikke-afskrevet goodwill. Fortjeneste og tab indregnes i resul-
tatopgørelsen under finansielle poster. 

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder anvendes over-
tagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på 
erhvervelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. 

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte vederlag i form af overdragne 
aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte egenkapitalinstrumenter. Hvis en del af købsvederlaget er be-
tinget af fremtidige begivenheder eller opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes denne del af købsve-
derlaget til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Efterfølgende reguleringer af betingede købsvederlag 
indregnes i resultatopgørelsen. 

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdien af identificerbare aktiver og forpligtel-
ser, inkl. hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede virksom-
heder, kapitalinteresser og associerede virksomheder og afskrives over den vurderede økonomiske 
brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. 
Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med 
en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes 
løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi oversti-
ger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet 
til. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 
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Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-
materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger inde-
holder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen 
benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. 
Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen. 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesom-
kostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til 
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehaven-
der. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning 
på individuelt niveau. 

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres 
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens og kon-
cernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat ba-
seret på historiske tabserfaringer.  

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller 
portefølje.  

Indestående på virksomhedens skattekonto er klassificeret under "Andre tilgodehavender". 

Kontraktaktiver og -forpligtelser 

Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde fratrukket modtagne acontobetalin-
ger og forventede tab. Entreprisekontrakter er kendetegnet ved, at de producerede varer indeholder en 
høj grad af individualisering af hensyn til design. Desuden er det et krav, at der inden påbegyndelsen af 
arbejdet er indgået bindende kontrakt, der medfører bod eller erstatning ved senere ophævelse. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede 
indtægter på den enkelte kontrakt. Færdiggørelsesgraden fastlægges på baggrund af en vurdering af 
det udførte arbejde, normalt beregnet som forholdet mellem de afholdte omkostninger og de samlede 
forventede omkostninger til den pågældende entreprise. 

Når det er sandsynligt, at de samlede entrepriseomkostninger for en entreprisekontrakt vil overstige 
den samlede entrepriseomsætning, indregnes det forventede tab på entreprisekontrakten straks som en 
omkostning og en hensat forpligtelse. 

Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes pålideligt, måles salgsværdien kun svarende til 
de medgåede omkostninger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genvundet. 

Entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger modtagne acontobetalinger 
og forventede tab, indregnes under kontraktaktiver. Entreprisekontrakter, hvor modtagne acontobeta-
linger og forventede tab overstiger salgsværdien, indregnes under kontraktforpligtelser. 

Modtagne forudbetalinger fra kunder indregnes under kontraktforpligtelser. 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i 
takt med at de afholdes. 

Udskudt omsætning, hvor der er modtaget betaling for et senere salg af varer, men hvor levering ikke 
har fundet sted, indregnes ligeledes under kontraktforpligtelser. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer  

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. 

Egenkapital 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivninger af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder i forhold til kostprisen, der består af ind-
regnede resultatandele, valutakursreguleringer og med fradrag af udbytte.  

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn. 

Reserven indregnes ikke med et negativt beløb. 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 
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Reserve for valutakursreguleringer 

Reserve for valutakursreguleringer omfatter kursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der 
anses som en del af virksomhedens nettoinvesteringer og kursreguleringer vedrørende sikringstransak-
tioner, der valutakurssikrer virksomhedens nettoinvesteringer. Reserven opløses, når nettoinvesterin-
gen realiseres. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt 
beløb. 

Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikrings-
transaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede 
transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, hvis de 
sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er effek-
tivt. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb.  

Udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabs-
skat" eller "Skyldig selskabsskat". 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt 
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er 
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de til-
fælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt 
skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtel-
sen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncernin-
terne avancer og tab. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-
cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. 

Andre hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensatte forpligtelser 
indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, 
og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske 
ressourcer.  
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Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtel-
sen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden. 

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. 
De hensatte garantiforpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfarin-
gerne med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balanceda-
gen tilbagediskonteres med den gennemsnitlige obligationsrente. 

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på en entreprisekon-
trakt, indregnes det samlede forventede tab på entreprisen som en hensat forpligtelse. Det hensatte be-
løb indregnes under produktionsomkostninger. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasing-
kontrakter. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.  

Dagsværdi 

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksiste-
rer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, der maksimerer prisen på 
aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 
marked. 

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare mar-
kedsinformationer. 

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på 
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende ind-
tægter i de efterfølgende år. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og virksomhedens likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Modtagne renter klassificeres som pengestrømme fra 
driftsaktivitet. Endvidere klassificeres modtagne udbytteindtægter som driftsaktivitet. 
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Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder 
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-
somhedens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæ-
rende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til 
likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 

[Der skal gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med virksomhedens fortsatte drift, hvis 
det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra 
noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling  

[Der skal i noterne gives oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 

4 Usædvanlige forhold  

[Der skal i noterne gives oplysninger om usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabets 
retvisende billede, hvis der er usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 

5 Begivenheder efter balancedagen 
Der er efter balancedagen udloddet ekstraordinært udbytte på 300 t.kr. 

Der er efter balancedagen ikke indtruffet yderligere begivenheder af væsentlig betydning for virksomhe-
dens finansielle stilling. 

6 Nettoomsætning 
 2021 2020    
t.kr. Danmark Norden I alt Danmark Norden I alt        

Salg af træprodukter 
og træplejeproduk-
ter 110.990 20.660 131.650 103.574 19.382 122.956 

Salg af maskiner til 
fremstilling af træ-
produkter 5.202 10.088 15.290 5.539 9.765 15.304        

 116.192 30.748 146.940 109.113 29.147 138.260        
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7 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra associerede virksomheder 110 75 
Kursgevinster på værdipapirer 400 923 
Valutakursgevinster 26 21 
Øvrige renteindtægter 38 26    

 574 1.045    
   

8 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 77 85 
Renteomkostninger til realkreditinstitutter 903 524 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 1.386 939 
Valutakurstab 72 34 
Øvrige renteomkostninger 102 47    

 2.540 1.629    
   

9 Skat af årets resultat 
Årets aktuelle skat 202 400 
Årets regulering af udskudt skat 1.983 -370 
Regulering vedrørende tidligere år -14 0    

 2.171 30    
10 Immaterielle aktiver 

t.kr. 

Færdiggjorte 

udviklings-
projekter 

 
 

Kostpris 1. januar 2021 0 
Tilgang 5.900 
 

 

Kostpris 31. december 2021 5.900 
 

 

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 0 
Afskrivninger 590 
 

 

Ned- og afskrivninger 31. december 2021 590 
 

 

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 5.310 

 
 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af særligt sammensætningssystem til træ-
gulve. Systemet blev færdiggjort og taget i brug i juni 2019 og afskrives over 5 år. 

Dækningsbidraget ved salg af systemet udgjorde 1.728 t.kr. i 2021 (2020: 1.365 t.kr.). 

Ledelsen har store forventninger til systemets anvendelse og har ikke konstateret indikation på ned-
skrivningsbehov i forhold til den regnskabsmæssige værdi. 
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11 Materielle aktiver 

t.kr. 

Grunde og 

bygninger 

Produktions-

anlæg og 

maskiner 

Andre anlæg, 

driftsmateriel 

og inventar 

Materielle 

aktiver under 

udførelse  I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2021 34.720 19.840 8.215 1.860 64.635 
Tilgang 0 504 155 1.240 1.899 
Overført 0 1.860 0 -1.860 0 
Afgang -7.299 -4.520 0 0 -11.819 
 

     

Kostpris 31. december 
2021 27.421 17.684 8.370 1.240 54.715 

 
     

Ned- og afskrivninger  
1. januar 2021 8.680 9.300 4.495 0 22.475 

Afskrivninger 620 1.395 465 0 2.480 
Afskrivninger, afhændede 

aktiver -1.200 -2.480 0 0 -3.680 
 

     

Ned- og afskrivninger 
31. december 2021 8.100 8.215 4.960 0 21.275 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 19.321 9.469 3.410 1.240 33.440 

 
     

I materielle aktiver indgår fi-
nansielle leasingaktiver 
med regnskabsmæssig 
værdi på i alt 0 0 2.286 0 2.286 

 
     

Regnskabsmæssig værdi af 
indregnede låneomkost-
ninger 0 328 0 0 328 

 
     

      

12 Finansielle aktiver 

t.kr. 

Kapital-
andele i  

tilknyttede 

virksom-
heder 

Kapital-
andele i  

associerede 

virksom-
heder 

Kapital-
interesser     

Kostpris 1. januar 2021 15.350 4.600 1.965     

Kostpris 31. december 2021 15.350 4.600 1.965     

Værdireguleringer 1. januar 2021 -6.060 -2.027 -559 
Valutakursregulering 236 68 30 
Årets resultat 1.300 331 269     

Værdireguleringer 31. december 2021 -4.524 -1.628 -260     

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 10.826 2.972 1.705     

I kapitalandele i tilknyttede virksomheder indgår merværdier på 2.160 t.kr. (2020: 2.492 t.kr). I kapital-
andele i associerede virksomheder indgår merværdier på 624 t.kr. (2020: 771 t.kr.). 
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12 Finansielle aktiver (fortsat) 

Alle udenlandske tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder betragtes 
som selvstændige enheder. 

Navn og hjemsted 
Stemme- og 

ejerandel 
Resultat 

t.kr. 
Egenkapital 

t.kr.     

Tilknyttede virksomheder    
Selskab C Handel A/S, Aarhus, Danmark 100 % 926 4.531 
Selskab C Handel AB, Ystad, Sverige 100 % 706 4.135 
    
Associerede virksomheder    
Selskab C Norge AS, Oslo, Norge 35 % 1.365 6.708 
    
Kapitalinteresser    
Selskab C Finland OY, Helsinki, Finland 30 % 896 5.683 
    

13 Varebeholdninger 

Virksomheden har følgende forskelsbeløb mellem varebeholdningernes kostpris og genanskaffelses-
værdi (højere genanskaffelsesværdier end kostpris er anført med positive beløb og lavere med negativt 
beløb). 

t.kr. 2021 2020    

Råvarer og hjælpematerialer 300 -50 
Varer under fremstilling 250 -50 
Fremstillede varer og handelsvarer 250 -100    

 800 -200    
   

14 Kontraktaktiver og -forpligtelser 
Salgsværdi af udført arbejde 16.610 16.245 
Modtagne acontobetalinger -14.115 -14.322    

 2.495 1.923 
Udskudt omsætning vedrørende salg af varer -700 0    

 1.795 1.923    
Der klassificeres således: 

  
Kontraktaktiver (nettoaktiver) 3.795 2.823 
Kontraktforpligtelser (nettoforpligtelser) -2.000 -900    

 1.795 1.923    
   

15 Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalte forsikringspræmier 775 615 
Øvrige forudbetalte omkostninger 195 5    

 970 620    
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16 Dagsværdioplysninger 

Virksomheden har følgende aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. 

t.kr. 

Børsnote-

rede aktier 

Afledte 
finansielle 

instrumenter    

Dagsværdi, ultimo 2.960 -100 
Værdireguleringer i resultatopgørelsen 400  
Ændringer, der er indregnet i reserve for sikringstransaktioner 0 -100 
Dagsværdiniveau 1 2 
   

17 Aktiekapital 

Aktiekapitalen består af 155 aktier a nominelt 20.000 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.  

18 Udskudt skat 

Udskudt skat omfatter igangværende arbejder for fremmed regning, varebeholdninger samt immateri-
elle og materielle aktiver. 

Det forventes, at 793 t.kr. af den udskudte skat indregnet pr. 31. december 2021 realiseres som aktuel 
skat i 2022. 

t.kr. 2021 2020    

Udskudt skat 1. januar  2.480 2.850 
Årets regulering af udskudt skat 1.983 -370    

Udskudt skat 31. december 4.463 2.480    
Udskudt skat vedrører: 

  
Immaterielle aktiver 125 148 
Materielle aktiver 750 592 
Kortfristede aktiver 3.854 1.780 
Hensatte forpligtelser -266 -40    

Udskudt skat 31. december 4.463 2.480    
   

19 Andre hensatte forpligtelser 

Garantiforpligtelser 

Selskab C Mellem A/S giver 2 års garanti på visse produkter. Der er indregnet en hensat forpligtelse på 
2.170 t.kr. (2020: 1.980 t.kr.) til forventede garantikrav på grundlag af tidligere erfaringer vedrørende 
niveauet for reparationer og returvarer. Det forventes, at der vil blive anvendt 1.300 t.kr. heraf i 2022 
og 870 t.kr. i 2023. 

20 Finansielle forpligtelser 

t.kr. 

Gæld i alt 

31/12 2021 

Afdrag  

første år 

Restgæld 

efter 5 år     

Realkreditinstitutter 22.213 1.178 13.357 
Kreditinstitutter (leasingforpligtelser) 2.300 1.150 0 
Kreditinstitutter (kassekredit) 22.132 0 0 
Anden gæld 900 0 585     

 47.545 2.328 13.942     
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21 Afledte finansielle instrumenter 

Valutarisici 

Virksomhedens mellemværender i fremmed valuta samt de relaterede sikringstransaktioner er pr. 
31. december 2021 sammensat således: 

Valuta (t.kr.) Betaling/udløb 
Tilgode-
havende Gæld 

Sikrings-
transaktion 

Netto-
position       

SEK 0-12 måneder 8.300 3.200 -4.000 1.100 
NOK 0-12 måneder 0 0 -5.000 -5.000       

     -3.900       
Virksomheden har indgået valutaterminskontrakter til kurssikring af fremtidigt varekøb i norske kroner 
for i alt 5.000 t.kr. I forhold til terminskursen på balancedagen har kontrakterne en negativ værdi på ca. 
100 t.kr. Værdireguleringen er indregnet i egenkapitalen. 

22 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualaktiver 

Virksomheden er part i en verserende retssag mod en tidligere samarbejdspartner, der har opsagt ene-
importøraftalen i Danmark. Der er anlagt erstatningssag på 2,3 mio. kr. Det er uvist, hvornår sagen af-
sluttes. 

Eventualforpligtelser 

Virksomheden har i tilfælde af den tilknyttede virksomhed Selskab C Handel A/S' eventuelle betalings-
standsning, konkurs eller anden situation, som medfører manglende råderet over sin formue, afgivet 
tilbagetrædelseserklæring til fordel for Selskab C Handel A/S' andre kreditorer samt garanteret, at tilgo-
dehavendet ikke på noget tidspunkt bringes under et beløb svarende til en eventuel negativ egenkapital i 
Selskab C Handel A/S. Selskab C Handel A/S har en positiv egenkapital på balancedagen. 

Virksomheden har kautioneret for den tilknyttede virksomheds banklån. Den tilknyttede virksomheds 
bankgæld udgør pr. 31. december 2021 i alt 5.320 t.kr. 

Virksomheden er sambeskattet med dens danske tilknyttede virksomhed. Som administrationsselskab 
hæfter virksomheden ubegrænset og solidarisk med den tilknyttede virksomhed for danske selskabs-
skatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sambeskat-
tede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter udgør 
70 t.kr. pr. 31. december 2021. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten og kilde-
skatter m.v. vil kunne medføre, at virksomhedens hæftelse udgør et større beløb. 

Operationelle leasingforpligtelser 

Virksomheden har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 
1.500 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 24 måneder med en samlet nominel restleasing-
ydelse på 3.000 t.kr. 
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23 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 21.035 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis 
regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 19.321 t.kr. Af virksomhedens øvrige materi-
elle aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 14.119 t.kr., skønnes 
8.000 t.kr. at være omfattet af pantsætningen via bestemmelserne om tilbehørspant. 

Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på i alt 1.500 t.kr., der giver pant i ovenstående grunde og 
bygninger samt materielle aktiver. Heraf er ejerpantebreve på i alt 1.000 t.kr. deponeret til sikkerhed 
for bankgæld, mens ejerpantebreve på i alt 500 t.kr. er i virksomhedens besiddelse. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 ud-
gør 2.286 t.kr., jf. note 11, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 31. december 
2021 udgør 2.300 t.kr. 

Virksomheden har stillet kaution for den tilknyttede virksomhed Selskab Handel C A/S' banklån, maks. 
500 t.kr. 

   
t.kr. 2021 2020    

24 Medarbejderforhold 
Gager og lønninger 21.600 21.150 
Pensioner 1.200 900 
Andre omkostninger til social sikring 600 580    

 23.400 22.630    
Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: 

  
Produktion 15.600 14.800 
Distribution 1.500 2.000 
Administration 6.300 5.830    

 23.400 22.630    
   
Direktion 1.000 1.000 
Bestyrelse 200 200    

 1.200 1.200    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 49 48    
Incitamentsprogrammet til direktionen og ledende medarbejdere omfatter muligheden for i perioden 
2022-2024 at nytegne aktier op til 10 % af den nuværende aktiekapital til en kurs beregnet som den nu-
værende indre værdi forrentet med 15 % p.a. Tegningen kan højst ske med 1/3 pr. år. Der kan således i 
perioden indtil 2024 maksimalt nytegnes nom. 310.000 kr. aktier til kurs 1230, kurs 1415 samt kurs 
1627, svarende til en kursværdi på i alt 4.413 t.kr. 
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25 Nærtstående parter 

Selskab C Mellem A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 

Selskab C Euro AG, Eurostrasse 223, Eurocity, Euroland, der har bestemmende indflydelse i virksomhe-
den.  

Koncernregnskabet for Selskab C Euro AG kan rekvireres ved henvendelse til virksomheden eller på 
hjemmesiden www.selskabCEuro.de. 

Transaktioner med nærtstående parter 

Selskab C Mellem A/S har haft følgende transaktioner med nærtstående parter: 

t.kr. 2021 2020    

Salg af varer til tilknyttede virksomheder 19.340 19.262 
Køb af serviceydelser fra modervirksomhed 3.114 2.765 
Salg af varer til associerede virksomheder 11.408 9.885 
Køb af advokatydelser fra bestyrelsesmedlem Bente Bengtsson 189 110 
Renteindtægter fra associerede virksomheder 110 75 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 77 85 
   
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.860 1.240 
Gæld til tilknyttede virksomheder 850 1.672 

Tilgodehavende hos Selskab C Finland OY er i 2021 nedskrevet med 55 t.kr. Den akkumulerede ned-
skrivning på eksisterende tilgodehavender udgør 55 t.kr. pr. 31. december 2021. 

26 Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering   
Foreslået udbytte 5.000 660 
Overført til egenkapitalreserver 2.198 -117    

 7.198 543     
   

27 Pengestrømsopgørelse – reguleringer 
Andre finansielle indtægter -574 -1.045 
Andre finansielle omkostninger 2.540 1.629 
Afskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 3.070 2.732 
Avance ved afhændelse af aktiver -1.240 -1.150 
Ændring i kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinteresser og 

associerede virksomheder -1.900 -719 
Ændring i udskudt skat 1.983 250 
Ændring i andre hensatte forpligtelser 190 0 
Andre reguleringer 286 388    

 4.355 2.085    
   

28 Pengestrømsopgørelse – ændring i driftskapital 
Ændring i tilgodehavender -5.168 870 
Ændring i varebeholdninger -7.765 -1.889 
Ændring i kortfristet gæld i øvrigt 840 234    

 -12.093 -785    

http://www.selskab/


 

 

Selskab C Mellem A/S 

Årsrapport 2021  

32 

Appendiks 1 – Balance, jf. årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 
    

Note t.kr. 2021 2020     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

10 Immaterielle anlægsaktiver   
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 5.310 0     

  5.310 0     

11 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde og bygninger 19.321 26.040 
 Produktionsanlæg og maskiner 9.469 10.540 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.410 3.720 
 Materielle aktiver under udførelse  1.240 1.860     

  33.440 42.160     

12 Finansielle anlægsaktiver   
 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 10.826 9.290 
 Kapitalandele i associerede virksomheder 2.972 2.573 
 Kapitalandele i kapitalinteresser 1.705 1.406     

  15.503 13.269     

 Anlægsaktiver i alt 54.253 55.429     

 Omsætningsaktiver   
13 Varebeholdninger   

 Råvarer og hjælpematerialer 5.040 1.860 
 Varer under fremstilling 6.820 5.580 
 Fremstillede varer og handelsvarer 9.745 6.400     

  21.605 13.840     

 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 19.579 15.700 

14 Kontraktaktiver 3.795 2.823 
 Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.860 1.240 
 Andre tilgodehavender 2.027 2.680 

15 Periodeafgrænsningsposter 970 620     

  28.231 23.063     

16 Værdipapirer  2.960 2.560     

 Likvide beholdninger 1.390 1.240     

 Omsætningsaktiver i alt 54.186 40.703     

 AKTIVER I ALT 108.439 96.132      
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Note t.kr. 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

17 Aktiekapital 3.100 3.100 
 Reserve for udviklingsomkostninger 5.310 0 
 Reserve for sikringstransaktioner -100 -200 
 Overført resultat 16.096 18.874 
 Foreslået udbytte 5.000 660     

 Egenkapital i alt 29.406 22.434     

 Hensatte forpligtelser   
18 Udskudt skat 4.463 2.480 
19 Andre hensatte forpligtelser 2.170 1.980     

 Hensatte forpligtelser i alt 6.633 4.460     

 Gældsforpligtelser   
20 Langfristede gældsforpligtelser   

 Gæld til realkreditinstitutter 21.035 22.213 
 Leasingforpligtelser 1.150 2.300 
 Anden gæld 900 0     

  23.085 24.513     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
20 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 2.328 1.770 

 Kreditinstitutter 22.132 18.740 
21 Afledte finansielle instrumenter 100 200 
14 Kontraktforpligtelser 2.000 900 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  14.800 13.640 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 850 1.672 
 Selskabsskat 174 372 
 Anden gæld 6.931 7.431     

  49.315 44.725     

 Gældsforpligtelser i alt 72.400 69.238     

 PASSIVER I ALT 108.439 96.132      
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Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Selskab C Mellem A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse C-virksomheder (mellem). Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i 
forhold til sidste år. 

I nedenstående oversigt er kort redegjort for den anvendte regnskabspraksis, som er valgt på specifikke 
områder, herunder især hvor loven indeholder flere valgmuligheder for valg af regnskabspraksis. 

Regnskabspost Valg af regnskabspraksis 

Valutaomregning Slutkursmetoden for selvstændige enheder og tempo-
ralmetoden for integrerede enheder 

Indtægter Som grundlag til fortolkning af lovens bestemmelser om 
indtægter anvendes IAS 18  
Revenue/IAS 11 Construction Contracts 

Immaterielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Udviklingsomkostninger Indregnes i balancen, hvis kriterierne herfor er opfyldt 

Materielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Leasingaftaler Klassifikation og indregning af leasingaftaler sker på 

grundlag af IAS 17 Leases 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapitalinte-
resser og associerede virksomheder 

Indre værdis metode med udgangspunkt i en målemeto-
detilgang 

Varebeholdninger Kostpris efter FIFO-metoden med tillæg af indirekte pro-
duktionsomkostninger eller til nettorealisationsværdi, 

hvis denne er lavere 

Kontrakt- og kontraktforpligtelser Salgsværdi af entreprisekontrakter i henhold til IAS 11 
Construction Contracts 

Finansielle tilgodehavender Amortiseret kostpris med fradrag for forventet tab i 
henhold til IAS 39 Financial Instruments:  

Recognition and Measurement 

Finansielle aktiver Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen (ni-
veau 1) 

Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen, 
bortset fra instrumenter der anvendes til regnskabs-

mæssig sikring, hvor værdiregulering midlertidigt ind-
regnes i egenkapitalen, indtil det sikrede indregnes i re-
sultatopgørelsen eller balancen 

Udskudte skatter Balanceorienteret gældsmetode 

Finansielle gældsforpligtelser Amortiseret kostpris 

Ikke-finansielle gældsforpligtelser og hensatte forplig-
telser 

Nettorealisationsværdi 

Klassifikation af transaktioner i pengestrømsopgørel-
sen 

Udbytteindtægter: Driftsaktivitet  

Renteindtægter og -omkostninger: Driftsaktivitet 

Udbytte til kapitalejere: Finansieringsaktivitet 
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For yderligere om anvendelsen af anvendt regnskabspraksis uddybes nedenfor:  

Valutaomregning 

Kursregulering af mellemværender i fremmed valuta, der anses som en integreret del af den samlede 
investering i den tilknyttede virksomhed, indregnes direkte i egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valu-
takursgevinster og -tab på afledte finansielle instrumenter, indgået til kurssikring af udenlandske tilknyt-
tede virksomheder direkte i egenkapitalen. 

Ved indfrielse af mellemværender eller afledte finansielle instrumenter, der hidtil har været anset som 
en integreret del af nettoinvesteringen, indregnes valutaomregninger fortsat på egenkapitalen indtil ka-
pitalandelene afhændes. 

Resultatopgørelse 

Indregning af indtægter 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate leveringsforpligtelser, opdeles kontrakt-
summen på de enkelte leveringsforpligtelser efter den relative dagsværdimetode. De separate leverings-
forpligtelser indregnes som nettoomsætning, når kriterierne er opfyldt gældende for salg af varer, tjene-
steydelser eller entreprisekontrakter.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Omsætning fra salg af varer 

Omsætning fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter #, indregnes i nettoomsætningen, 
når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålide-
ligt og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager 
udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020. I salgstransaktioner, 
hvor solgte varer løbende leveres og integreres med købers ejendom, indregnes omsætning i nettoom-
sætningen, i takt med at levering sker, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets ud-
førte arbejder.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Omsætning fra levering af tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrø-
rende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres. 

Omsætning fra entreprisekontrakter 

Entreprisekontrakter for #, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel tilpasning, indregnes i net-
toomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af 
årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes 
pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er 
sandsynligt, at de vil blive genindvundet. 

Færdiggørelsesgraden opgøres med udgangspunkt i forbrugte omkostninger i forhold til seneste om-
kostningsestimat. 
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Salgs- og markedsføringsomkostninger 

Salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol 
med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Skat af årets resultat  

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner di-
rekte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle aktiver 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperio-
den udgør sædvanligvis # år. 

Materielle aktiver 

Der foretages afskrivninger lineært over følgende forventede brugstider: 

  
Bygninger  # år 
Produktionsanlæg og maskiner # år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar # år 
  

Materielle aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres som langfristede aktiver, indtil salget realiseres. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskriv-
ningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset 
fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat el-
ler skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, 
henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder, kapitalinteresser og associerede virksomheder i forhold til kostpris.  

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn. 

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 

Reserve for valutakursreguleringer 

Reserve for valutakursreguleringer omfatter andel af valutakursdifferencer, opstået ved omregning af 
regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrø-
rende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af virksomhedens nettoinvesteringer i sådanne enheder, 
og kursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner, der valutakurssikrer virksomhedens nettoinveste-
ringer i sådanne enheder. Reserven opløses ved afhændelse af udenlandske enheder, eller hvis betingel-
serne for effektiv sikring ikke længere er til stede. Hvis kapitalandele i tilknyttede virksomheder, kapital-
interesser og associerede virksomheder er omfattet af bindingskravet i reserven for nettoopskrivning 
efter den indre værdis metode, vil valutakursomregninger i stedet indgå i denne reserve. 

Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring efter skat i dagsværdien 
af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den 
sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, 
hvis de sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er 
effektivt. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb. 

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 
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Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

Oplysningskravet i ÅRL er præciseret, så virksomheder, der måler aktiver eller forpligtelser til dags-
værdi, jf. §§ 37 og 38, skal give oplysninger om anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved 
beregning af dagsværdien, når dagsværdien opgøres på grundlag af væsentlige ikke-observerbare input 
på et aktivt marked, også betegnet som niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Oplysningskravet gæl-
der i henhold til loven som udgangspunkt alene for finansielle instrumenter, investeringsejendomme og 
biologiske aktiver. Efter EY's opfattelse vil oplysningskravet også være relevant at medtage ved måling 
af immaterielle og materielle aktiver eller kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, som må-
les til dagsværdi i henhold til ÅRL § 41. 

De forskellige typer af aktivers placering i dagsværdihierarkiet er eksemplificeret nedenfor: 

Placering i dagsværdihierarki 

Niveau 1: salgsværdi på et velfungerende marked ► Børsnoterede værdipapirer  

► Råvarer (olie, korn, etc.) 

► CO2- og fiskekvoter 

Niveau 2: salgsværdi for enkelt bestanddele  
(fx renter og valutakurser) 

► Valutaterminskontrakter 

► Renteswaps (hvis ej korrigeret for egen kredit-
risiko) 

Niveau 3: kapitalværdi beregnet ved hjælp af al-
mindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller 
og -teknikker 

► Investeringsejendomme 

► Unoterede kapitalandele 

► Visse biologiske aktiver 

► Renteswaps (hvis korrigeret for egen kreditri-
siko 

Der er fortsat ikke krav om at oplyse om følsomhed ved ændring af væsentlige forudsætninger for opgø-
relsen af dagsværdi. Som vi ser det, kan oplysninger om følsomhed være brugbar værdi for regnskabs-
bruger, hvorfor EY anbefaler, at virksomheder, som har regnskabsposter, der måles til dagsværdi på 
niveau 3, ligeledes medtager oplysninger om følsomhed.  

Eksempel 1 – Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme 
   

t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  8.750 0 
Tilgang 0 7.500 
Årets værdireguleringer     500 1.250    

Dagsværdi 31. december 9.250 8.750 

 
  

   

Investeringsejendomme består af 2 udlejningsejendomme beliggende i udkanten af Düsseldorf i Tysk-
land, som blev anskaffet i januar 2020. Begge ejendomme er fuldt udlejede på 10-årige lejekontrakter til 
tredjemand. Den resterende lejeperiode for begge ejendomme udgør 8 år. 

Ejendommene (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret cashflow-
model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme for en 10-årig periode. Afkastkravet er 
fastsat af ekstern valuar. Dagsværdimålingen foretages på baggrund af estimerede lejeindtægter og for-
ventede driftsomkostninger inkl. planlagt vedligeholdelse.  

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 
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Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

De væsentligste ikke observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Årlig leje pr. kvadratmeter, kr. 1.735 1.714 
Udlejningsprocent 100 100 
Afkastkrav i % 5,5 6,0 
Gennemsnitlig resterende lejeperiode 8,0 8,0 
Dagsværdi pr. kvadratmeter, kr.  35.618 32.018 
   

Eksempel 2 – Unoterede kapitalandele 

Andre værdipapirer 
   

t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  875 750 
Tilgang 75 0 
Årets værdireguleringer   250 125    

Dagsværdi 31. december 1.200 875 

 
  

   

Andre værdipapirer består af 7,5 % kapitalandele i virksomheden ABC Pelstech A/S, hvor 5 % er anskaf-
fet i 2017. Virksomheden har i marts 2021 købt yderligere 2,5 % af kapitalandelene. 

Andre værdipapirer (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme i ABC Pelstech A/S for en 5-årig 
periode og en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for netto-rentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode i % 11 8 
Vækst i terminalperiode i % 2 2 
Afkastkrav i % (WACC) 5,5 6,0 
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Eksempel 3 – Biologiske aktiver 

Varebeholdninger 
   
t.kr. 2021 2020    

Råvarer og hjælpematerialer 36.983 25.460 
Varer under fremstilling 20.920 8.020 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 34.121 16.614    

 92.024 50.094    

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til dagsværdi 15.740 8.911    

   

For yderligere omtale af indregning og måling af varebeholdninger, herunder biologiske aktiver, henvi-
ses til anvendt regnskabspraksis.  

Varebeholdninger, der måles til dagsværdi, vedrører biologiske produkter i form af afgrøder, som produ-
ceres fra bæreraktiver i form af kornmarker og plantager. Biologiske produkter, som er færdigudvundet, 
måles til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger som fremstillede færdigvarer og han-
delsvarer.  

Kornmarker og plantager, der indregnes som materielle aktiver, afskrives over den forventede økonomi-
ske levetid. 

Dagsværdien af biologiske produkter opgøres efter niveau 3 i dagsværdi-hierarkiet på grundlag af væ-
sentlige ikke-observerbare input. Biologiske aktiver værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

   
 2021 2020    

Nettorealisationsværdi i kr. ved færdig udvinding pr. ton 25 28 
Produktionsstadie på balancedagen i % 35 36 
Afkastkrav i % (WACC) 8,9 10,8 
   

Eksempel 4 – Følsomhedsanalyse (frivillig) 

Eksemplet er udarbejdet på baggrund af investeringsejendomme.  
Bør gives i forlængelse af oplysning om metode og væsentlige forudsætninger.  

De væsentligste faktorer i fastlæggelsen af dagsværdien på ejendommen er afkast- og udlejningsprocen-
ten. En ændring i afkastprocenten på 0,5 % vil medføre et udsving i ejendommens dagsværdi på 
2.500 t.kr.  

Et fald i ejendommens udlejningsprocent på 5 procentpoint vil medføre en nedgang i lejeindtægter på 
79 t.kr., som vil medføre et fald i dagsværdien på ejendommen på 740 t.kr. 
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Eksempel 5 – Renteswap (ej korrigeret for egen kreditrisiko) 

Følgende tekst bør medtages i noten om dagsværdioplysninger og afledte finansielle instrumenter. Ek-
semplet indeholder ikke beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Renteswaps 
   
t.kr. 2021 2020    

Dagsværdi af renteswaps (pengestrømssikring) 1.200 1.050 
Dagsværdi af renteswaps (sikring af dagsværdi) - -    

Dagsværdi 31. december 1.200 1.050 

 
  

Dagsværdien er indregnet under anden gæld og fordeler sig således: 
  

Langfristede gældsforpligtelser 870 450 
Kortfristede gældsforpligtelser 330 600    

 1.200 1.050 

 
  

   

Virksomheden har til afdækning af variabelt forrentet lån i DKK med udløb i 2026 (jf. note 21) indgået 
en renteswap.  

Renteswappen har en hovedstol på 12.419 t.kr. og har udløb i 2026. I kontraktens løbetid modtages va-
riabel rente [Referencerente] og betales en fast rente på # % (ekskl. kredittillæg). Renteswappen er kate-
goriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet. 

Renteswappen har identiske kritiske betingelser med lånet og virksomheder anvender pengestrømssik-
ring af de fremtidige rentebetalinger.  

Reserve for sikringstransaktioner indregnet på egenkapitalen udgør 1.200 t.kr. før skat (2020: 
1.050 t.kr. før skat). 

Illustration af præsentation i egenkapitalen 

Sikringstransaktioner skal indregnes i en særlig reserve under egenkapitalen og kan ikke indgå i overført 
resultat. Virksomheden skal præsentere udviklingen på egenkapitalreserven for sikringstransaktioner fra 
primo til ultimo, hvor transaktionerne er lagt sammen i kategorier som for eksempel: a) Årets værdiregu-
lering, b) Realiseret i året, c) Tilbageført i året. I eksemplet er ekskluderet effekten af udskudt skat. 

   

Note t.DKK 

Reserve for 
sikrings-

transaktioner    

 Egenkapital 1. januar 2021 -1.050 
 Udloddet udbytte 0 
 Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme -1.250 
 Realiseret i året, indregnet under renteomkostninger 1.100 

27 Overført, jf. resultatdisponering 0   
 

 Egenkapital 31. december 2021 -1.200  
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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den både kan fungere som et informativt eksempel og som en 
"minimumsstandard". Oplysninger, der ikke er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger 
for regnskabsbruger, fremgår skraveret med gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal 
bemærkes, at de markerede afsnit og/eller anden supplerende information kan være nødvendig i årsrap-
porten, for at understøtte lovens krav om et retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje over-
vejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY har valgt at anvende en balance i kontoform, som er opdelt i lang- og kortfristede aktiver og forplig-
telser. Dette er en tilpasning til IFRS. Den hidtil almindeligt anvendte balance i kontoform er vedlagt i 
appendiks 2. 

EY har desuden valgt, at der i ledelsesberetningen henvises til redegørelse for samfundsansvar, den 
kønsmæssige fordeling i ledelsen, og redegørelse for dataetik på virksomhedens hjemmeside. Kravene 
til redegørelser for kønsmæssig sammensætning af ledelsen, samfundsansvar, dataetik og politik for 
mangfoldighed er beskrevet i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven. 

EY's årsrapportmodel for klasse C Stor for 2021 er ikke tilpasset de potentielle udfordringer og konse-
kvenser, der kan opstå som følge af COVID-19-pandemien, da påvirkninger og kravene til oplysninger i 
høj grad afhænger af og skal tilpasses den enkelte virksomheds særlige forhold. EY har i årsrapportmo-
dellen for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de særlige regnskabs-
mæssige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være relevant at omtale CO-
VID-19-pandemien. Der henvises hertil for inspiration. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en klasse C-virksomhed og kan derfor ikke anvendes i stedet for en 
regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt en årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne ajour-
føres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en klasse C-virksomhed (stor). Årsrapporten er udarbejdet i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser. 

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret. 

Der er vedlagt et appendiks 3 med forslag til alternativ udgave af anvendt regnskabspraksis. 

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke beskrive forhold, der er virksomheden uvedkom-
mende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed valuta, lea-
singkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågældende virk-
somhed.  

Der er vedlagt et appendiks 4 med inspiration til oplysninger i forbindelse med dagsværdimåling. 

EY  
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Industri C Stor A/S for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og penge-
strømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for virksomhedens finan-
sielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
Direktion: 

 

 

 

  

George Andersen  
adm. direktør 

 Hanne Boisen    

Bestyrelse:     

 

 

 

 

 
Anders Dinesen 
formand 

 Bente Eriksen  Casper Frederiksen 

 

 

 

  

Ditte Graversen  Erik Hansen   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Industri C Stor A/S 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Industri C Stor A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, 
der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herun-
der anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfat-
telse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.   

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledel-
sen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn-
skabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at 
likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet  

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformatio-
ner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelig-
hed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regn-
skabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til 
at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisions-
påtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger 
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbe-
vis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller for-
hold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder 
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.  

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# # 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
mne12345 mne12345 
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Ledelsesberetning 

Oplysninger om virksomheden 

Navn Industri C Stor A/S 

Adresse, postnr. by Industrivej 17, 2100 Handelsby 

CVR-nr. 12 34 56 78 

Stiftet 1. marts 1985 

Hjemstedskommune Handelskommune 

Regnskabsår 1. januar – 31. december 

Hjemmeside www.selskabcstor.dk 

E-mail mail@selskabcstor.dk 

Telefon 1234 8765 

Bestyrelse Anders Dinesen, formand 
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Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal 
      

mio. DKK 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Hovedtal      

Nettoomsætning 341,1 330,9 325,9 310,1 295,6 
Resultat af primær drift 53,5 48,9 48,9 42,9 42,9 
Resultat af finansielle poster -3,5 -3,9 -3,1 -3,0 -2,8 
Årets resultat 36,8 31,4 30,1 29,1 28,9 

      
Langfristede aktiver 181,8 157,0 149,3 139,3 131,5 
Kortfristede aktiver 91,9 85,6 79,7 71,5 69,3 
Balancesum 273,7 242,6 229,0 210,8 200,8 
Investeringe i materielle aktiver 44,3 13,7 10,8 9,5 8,6 
Egenkapital 155,1 122,1 94,8 68,3 48,9 
Langfristede forpligtelser 74,9 77,0 63,6 58,8 54,4 
Kortfristede forpligtelser 43,7 43,6 70,6 83,7 97,5 

      
Pengestrøm fra driftsaktivitet 49,5 49,1 48,3 47,5 45,3 
Pengestrøm til investeringsaktivitet -47,2 -35,9 -29,6 -28,1 -26,4 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -6,1 -7,3 -9,6 -8,6 -7,8 
Pengestrøm i alt -3,8 5,9 9,1 10,8 11,1 

      
Nøgletal      
Overskudsgrad 15,6 % 14,8 % 15,0 % 13,8 % 14,5 % 

Bruttomargin 33,5 % 33,1 % 22,9 % 32,5 % 32,7 % 
Likviditetsgrad 210,3 % 196,3 % 112,9 % 85,4 % 71,1 % 
Soliditetsgrad 56,7 % 50,3 % 41,4 % 32,4 % 24,4 % 
Egenkapitalforrentning 26,6 % 29,0 % 36,9 % 49,7 % 59,1 % 

      

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæfti-
gede 272 274 256 225 208 

      

Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.  
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter 

Industri C Stor A/S' væsentligste aktiviteter er produktion og salg af ventilations- og varmeanlæg, og 
virksomheden har gennem de seneste år befæstet sin stilling som en af Nordens største leverandører til 
det industrielle marked. 

Herudover har virksomheden forhandlingen af det tyske IndustrieGesellschaft's VVS-produkter på det 
nordiske marked. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat 

Årets omsætning udgør 341,1 mio. DKK mod 330,9 mio. DKK sidste år. Resultat efter skat udgør 
36,8 mio. DKK mod 31,4 mio. DKK sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at virksomheden i 
årsrapporten for 2020 forventede en omsætning for 2021 i niveauet 340-350 mio. DKK og et resultat 
efter skat på 32-35 mio. DKK. 

Stigningen i såvel omsætning og resultat kan henføres til virksomhedens ventilationsprodukter, hvor 
omsætningen i 2021 andrager 155,9 mio. DKK mod 140,3 mio. DKK sidste år, mens omsætningen af 
varmeanlæg udgør 105,7 mio. DKK, hvilket er på niveau med sidste år. Derimod har salget af VVS-ele-
menter udvist en negativ udvikling i året, og omsætningen er realiseret med 79,4 mio. DKK, svarende til 
en nedgang på 7,2 mio. DKK i forhold til 2020. Årsagen til udviklingen skyldes primært den økonomiske 
afmatning på det svenske marked, der tillige har medført en forøget priskonkurrence. 

Årets resultat udgør 36,8 mio. DKK sammenlignet med 31,4 mio. DKK sidste år. Årets resultat er nega-
tivt påvirket af omkostninger på 1,3 mio. DKK vedrørende ikke-forsikringsdækket tab som følge af 
storm- og vandskader på virksomhedens ejendom i Produktionsby i forbindelse med stormfloden i no-
vember 2021. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende og på niveau med de tidligere fremsatte forventninger. 

Nye produkter 

Siden lanceringen af produktserien "Venti-Blæs" ultimo 2020 har virksomheden oplevet en stor inte-
resse fra både nuværende og potentielle kunder. "Venti-Blæs" bygger på en ny teknologi, som giver en 
markant forbedret udsugning. Samtidig er anlægget mere energibesparende end den hidtil anvendte 
teknologi, hvilket reducerer de løbende driftsomkostninger. "Venti-Blæs" er den væsentligste årsag til 
virksomhedens fremgang inden for ventilationsanlæg, og det er ledelsens forventning, at produktserien 
vil medvirke til en stigende omsætning inden for ventilationsanlæg i de kommende år. 

Investeringer 

Virksomheden har i 2021 foretaget betydelige investeringer med henblik på at udvide og rationalisere 
kapaciteten på produktionsanlægget i Industriby. De samlede investeringer i materielle aktiver i 2021 
udgør 44,3 mio. DKK, hvoraf 28,4 mio. DKK kan henføres til virksomhedens aktiviteter inden for ventila-
tionsanlæg. De resterende investeringer vedrører primært køb af ny stansemaskine til brug i produktio-
nen af varmeanlæg (7,7 mio. DKK) samt anskaffelse af nye administrative systemer (3,3 mio. DKK). 

Kapitalberedskab 

Industri C Stor A/S er velkonsolideret. Soliditetsgraden udgør 56,7, % (2020: 48,8 %), svarende til en 
egenkapital pr. 31. december 2021 på 155,1 mio. DKK (2020: 122,1 mio. DKK). 

Virksomhedens finansielle beredskab udgør 46,6 mio. DKK ved udgangen af regnskabsåret. Heraf er 
14,5 mio. DKK i likvide beholdninger og 7,1 mio. DKK i kortfristede værdipapirer, mens det resterende 
beløb er uudnyttede trækningsfaciliteter i virksomhedens pengeinstitutter. 



 

 

Industri C Stor A/S 

Årsrapport 2021  

8 

Ledelsesberetning 

Forventet udvikling 

Det er ledelsens forventning, at den positive udvikling i efterspørgslen inden for ventilationsanlæg vil 
fortsætte de kommende regnskabsår primært som følge af virksomhedens nyudviklede systemer. Aktivi-
teten inden for varmeanlæg samt VVS-elementer forventes derimod at ligge på et uændret niveau for 
2022. 

Den samlede omsætning for Industri C Stor A/S vurderes at andrage 360-370 mio. DKK i 2022, og årets 
resultat forventes at udgøre i størrelsesordenen 40-44 mio. DKK. 

Ledelsens forventninger er baseret på, at der ikke sker en yderligere afmatning på det vigtige svenske 
marked, herunder at valutakursen på svenske kroner ikke falder væsentligt i forhold til niveauet ultimo 
februar 2022, idet virksomhedens konkurrenceevne over for væsentlige svenske konkurrenter i så fald 
yderligere forringes. 

Finansielle risici og brug af finansielle instrumenter 

Virksomhedens væsentligste driftsrisiko er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de væ-
sentligste markeder, primært de nordiske lande. Desuden er det væsentligt for virksomheden hele tiden 
at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for ventilations- og varmeanlæg. 

Virksomheden er som følge af sin soliditet og sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over 
for ændringer i renteniveauet. Virksomheden er dog eksponeret over for valutarisici for så vidt angår 
den løbende drift. 

Valutarisici 

Virksomheden fakturerer i DKK og EUR, mens en væsentlig del af varekøbet sker i NOK, SEK, GBP samt 
USD. I overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt politik afdækkes risici på indregnede finan-
sielle aktiver og forpligtelser i en enkelt valuta, der modsvarer mere end 10 mio. DKK, netto, ved indgå-
else af finansielle aftaler. Afdækningen sker hovedsageligt i valutaterminskontrakter og valutaoptioner 
og skal dække minimum 80 % af risikoen. 

Kreditrisici 

Virksomhedens kreditrisici knytter sig primært til finansielle aktiver indregnet i balancen. 

Virksomheden har ikke væsentlige risici vedrørende en enkelt kunde eller samarbejdspartner. Virksom-
hedens politik for påtagne kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere lø-
bende kreditvurderes. 

Handel med kunder uden for Norden forsikres hos EKF Danmarks Eksportkredit. 

Videnressourcer 

Det er væsentligt for Industri C Stor A/S' fortsatte vækst at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejds-
kraft, herunder ingeniører, med ekspertise inden for udvikling af såvel ventilationssystemer som varme-
anlæg. 

For at sikre en høj og samtidig konkurrencedygtig produktkvalitet anvender virksomheden de mest mo-
derne og automatiserede processer i produktionen. Dette fordrer et højt kompetenceniveau, og der in-
vesteres derfor væsentlige ressourcer på yderligere dygtiggørelse af virksomhedens medarbejdere. 

Virksomheden tilbyder et omfattende internt og eksternt kursusprogram. Det er virksomhedens politik, 
at samtlige medarbejdere forpligter sig til årligt at gennemføre efteruddannelse af samlet en uges varig-
hed. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Der er i regnskabsåret afholdt 3,8 mio. DKK på forsknings- og udviklingsaktiviteter. Beløbet vedrører 
primært udvikling og test af nye ventilationssystemer til industrianlæg. Systemerne forventes færdigud-
viklet i løbet af 2022, hvorefter markedsføring og salg kan påbegyndes. 
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Af de afholdte udviklingsomkostninger er 2,7 mio. DKK indregnet under immaterielle aktiver, mens de 
øvrige forsknings- og udviklingsomkostninger, 1,1 mio. DKK, er indregnet som omkostning i resultatop-
gørelsen, idet den fremtidige indtjening heraf er usikker. 

Samfundsansvar 

Samfundsansvar er en integreret del af forretningsstrategien for Industri C Stor A/S.  

Virksomheden ønsker at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretningspartnere og om-
verdenen. Industri C Stor A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar på virksom-
hedens hjemmeside, se www.industri-c-stor.dk/redegørelseforsamfundsansvarforregnskabsåret2021. 

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen 

Industri C Stor A/S tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling af køn-
nene, bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker virksomhedens performance og konkurrenceevne. 

Industri C Stor A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledel-
sen på virksomhedens hjemmeside, se www.industri-c-stor.dk/redegørelseforkønsmæssigsammensæt-
ningforregnskabsåret2021. 

Redegørelse for dataetik 

Industri C Stor A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for dataetik på virksomhedens hjemmeside, 
se www.industri-c-stor.dk/redegørelsefordataetikforregnskabsåret2021. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

Note t.DKK 2021 2020     

7 Nettoomsætning 341.102 330.912 
8 Produktionsomkostninger -226.852 -221.333     

 Bruttoresultat 114.250 109.579 
8 Distributionsomkostninger -27.140 -26.182 

8,9 Administrationsomkostninger -33.641 -34.499     

 Resultat af primær drift 53.469 48.898 
 Andre driftsindtægter 2.100 535 
 Andre driftsomkostninger -2.337 -417     

 Resultat før finansielle poster 53.232 49.016 
10 Finansielle indtægter 3.469 2.713 
11 Finansielle omkostninger -6.932 -6.601     

 Resultat før skat 49.769 45.128 
12 Skat af årets resultat -13.010 -13.711     

 Årets resultat 36.759 31.417       
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2021 2020     

 AKTIVER   
 Langfristede aktiver   

13 Immaterielle aktiver   
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 4.267 3.374 
 Patenter og licenser 437 750 
 Udviklingsprojekter under udførelse 4.951 4.333     

  9.655 8.457     

14 Materielle aktiver   
 Grunde og bygninger 83.628 78.286 
 Produktionsanlæg og maskiner 56.344 45.652 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.630 6.689 
 Materielle aktiver under udførelse  8.836 3.721     

  156.438 134.348     

15 Finansielle aktiver   
 Andre værdipapirer og kapitalandele 15.657 14.224     

  15.657 14.224     

 Langfristede aktiver i alt 181.750 157.029     

 Kortfristede aktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 17.444 17.237 
 Varer under fremstilling 5.089 3.840 
 Fremstillede varer og handelsvarer 8.634 7.454     

  31.167 28.531     

16 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.120 31.765 
 Andre tilgodehavender 2.224 1.052 
 Afledte finansielle instrumenter 220 0 

17 Periodeafgrænsningsposter 1.589 1.401     

  39.153 34.218     

 Værdipapirer  7.083 4.599     

 Likvide beholdninger 14.508 18.297     

 Kortfristede aktiver i alt 91.911 85.645     

 AKTIVER I ALT 273.661 242.674      
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

Note t.DKK 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

18 Aktiekapital 20.000 20.000 
 Reserve for udviklingsomkostninger 7.190 6.011 
 Reserve for sikringstransaktioner 220 0 
 Overført resultat 122.659 92.079 
 Foreslået udbytte 5.000 4.000     

 Egenkapital i alt 155.069 122.090     

 Langfristede forpligtelser   
19 Udskudt skat 10.218 11.638 
20 Andre hensatte forpligtelser 1.700 1.300 
21 Gæld til realkreditinstitutter 48.512 50.724 
21 Kreditinstitutter 6.800 7.912 
21 Leasingforpligtelser 4.743 5.424 
21 Anden gæld 2.963 0     

 Langfristede forpligtelser i alt 74.936 76.998     

 Kortfristede forpligtelser   
20 Andre hensatte forpligtelser 1.400 1.100 

 Gæld til realkreditinstitutter 2.572 2.812 
 Kreditinstitutter 0 1.034 
 Leasingforpligtelser 867 659 
 Kontraktforpligtelser 1.150 345 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.843 18.945 

22 Selskabsskat 14.295 14.565 
 Anden gæld 2.529 4.126     

 Kortfristede forpligtelser i alt 43.656 43.586     

 Forpligtelser i alt 118.592 120.584     

 PASSIVER I ALT 273.661 242.674      
    

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold  
5 Begivenheder efter balancedagen 
6 Særlige poster 

23 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
25 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 
26 Nærtstående parter 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
        

Note t.DKK Aktiekapital 

Reserve for 

udviklings-

omkostninger 

Reserve for 

sikrings-

transaktioner 

Overført  

resultat 

Foreslået 

udbytte I alt         

 Egenkapital 1. januar 2020 20.000 2.964 0 67.709 4.000 94.673 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 -4.000 -4.000 
 Overført, jf. resultatdisponering 0 3.047 0 24.370 4.000 31.417   

      

 Egenkapital 1. januar 2021 20.000 6.011 0 92.079 4.000 122.090 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 -4.000 -4.000 
 Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme 0 0 220 0 0 220 

27 Overført, jf. resultatdisponering 0 1.179 0 30.580 5.000 36.759   
      

 Egenkapital 31. december 2021 20.000 7.190 220 122.659 5.000 155.069  
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Pengestrømsopgørelse1 
    

Note t.DKK 2021 2020     

 Resultat før finansielle poster 53.232 49.016 
 Afskrivninger 22.589 20.058 
 Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter -479 -305   

  

28 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 75.342 68.769 
29 Ændring i driftskapital -6.735 -1.003   

  

 Pengestrøm fra primær drift 68.607 67.766 
 Renteindtægter, betalt 2.036 2.439 
 Renteomkostninger, betalt -6.442 -6.601 

22 Betalt selskabsskat -14.700 -14.500   
  

 Pengestrøm fra driftsaktivitet 49.501 49.104   
  

 Køb af immaterielle aktiver -2.718 -4.333 
 Køb af materielle aktiver -44.290 -13.721 
 Salg af materielle aktiver 2.310 750 
 Køb af andre værdipapirer og kapitalandele 0 -13.950 
 Køb/salg af kortfristede værdipapirer -2.484 -4.599   

  

 Pengestrøm til investeringsaktivitet -47.182 -35.853   
  

 Afdrag på langfristet gældsforpligtelse -4.037 -3.137 
 Provenu ved optagelse af prioritetsgæld 0 5.600 
 Optagelse af offentlig gæld 2.963 0 
 Afdrag på gæld til kreditinstitutter -1.034 -5.765 
 Udbetalt udbytte -4.000 -4.000   

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -6.108 -7.302   
  

 Årets pengestrøm -3.789 5.949 
 Likvider, primo 18.297 12.348   

  

 Likvider, ultimo 14.508 18.297  
 

  

 
1 Der er efter årsregnskabsloven valgfrihed om, hvorvidt pengestrømsopgørelsen skal tage udgangspunkt i årets re-
sultat henholdsvis resultat før finansielle poster. Der henvises til eksempelregnskabet for klasse C (mellem) for pen-
gestrømsopgørelse med udgangspunkt i årets resultat. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Industri C Stor A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.DKK). 

Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle indtægter og omkostninger. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter præsenteres som sær-
skilte regnskabsposter i balancen. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes som særskilte regnskabsposter i ba-
lancen og i reserven for sikringstransaktioner under egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transak-
tion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapita-
len, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i ind-
tægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til resultatopgø-
relsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstru-
menter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Virksomheden har valgt IAS 11/IAS 18 som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning. 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate salgstransaktioner, opdeles kontraktsum-
men på de enkelte salgstransaktioner efter den relative dagsværdimetode. De separate salgstransaktio-
ner indregnes som nettoomsætning, når kriterierne gældende for salg af varer og tjenesteydelser er op-
fyldt.  
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

En kontrakt opdeles på enkelttransaktioner, når dagsværdien af de enkelte salgstransaktioner kan opgø-
res pålideligt, og salgstransaktionerne hver især har selvstændig værdi for køber. Salgstransaktioner 
vurderes at have selvstændig værdi for køber, når transaktionen er individuelt identificerbar og normalt 
sælges enkeltvis.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Omsætning fra salg af varer 

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af ventilationsanlæg og varme-
anlæg, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har 
fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for over-
gang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser ba-
seret på Incoterms® 2020. 

Omsætning fra salg af varer, hvor installation er en betingelse for, at væsentlige risici kan anses som 
overgået til køber, indregnes i nettoomsætningen, når installationen er udført. 

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Omsætning fra salg af tjenesteydelser, der omfatter servicekontrakter, indregnes lineært i nettoomsæt-
ningen, i takt med at serviceydelserne leveres, idet ydelserne leveres i form af et udefinerbart antal 
handlinger over en specificeret tidsperiode. 

Omsætning fra agenturer og forhandleraftaler 

Ved salg af VVS-produkter leveret af det tyske IndustrieGesellschaft påtager virksomheden sig ikke væ-
sentlige fordele og risici relateret til varerne, hvormed omsætning præsenteres netto og måles til dags-
værdi af det aftalte forhandlerhonorar. Omsætning indregnes i nettoomsætningen, når fordele og risici 
overgår fra leverandøren til tredjemand, hvorved virksomheden har optjent retten til forhandlerhonora-
ret. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herun-
der indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing 
samt afskrivninger på produktionsanlæg. 

Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger og udviklingsomkostninger, der 
ikke opfylder kriterierne for aktivering, og afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. 

Distributionsomkostninger 

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets løb 
og til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, re-
klame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes i 
resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af 
virksomheden, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontorom-
kostninger samt afskrivninger. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Andre driftsindtægter  

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivite-
ter, herunder fortjeneste ved afhændelse af immaterielle og materielle aktiver. 

Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens akti-
viteter, herunder tab ved afhændelse af immaterielle og materielle aktiver. 

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende vær-
dipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt 
tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Skat af årets resultat 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel-
sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan hen-
føres til posteringer direkte i egenkapitalen.  

Balance 

Immaterielle aktiver 

Immaterielle aktiver måles ved første indregning til kostpris.  

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til 
virksomhedens udviklingsaktiviteter. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, 
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan 
påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som im-
materielle aktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den 
fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklings-
omkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som om-
kostningerne afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- 
og nedskrivninger. 

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede 
økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.  

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter af-
skrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksi-
malt 8 år.  

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drifts-
omkostninger. Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som for-
skellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.  
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Materielle aktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik 
og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv. 

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver, og som vedrører fremstil-
lingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives line-
ært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 

  
Bygninger 30-50 år 
Produktionsanlæg og maskiner 7-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år 
  

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle 
nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurde-
res årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger. 

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drifts-
omkostninger. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.  

Leasingkontrakter 

Virksomheden har valgt IAS 17 som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkon-
trakter. 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dags-
værdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-
singaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede 
aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens 
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Andre værdipapirer og kapitalandele 

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under langfristede aktiver, består af unoterede kapital-
andele, der måles til dagsværdi. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver  

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på 
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-
materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger inde-
holder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen 
benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesom-
kostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til 
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehaven-
der. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning 
på individuelt niveau. 

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres 
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens og kon-
cernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat ba-
seret på historiske tabserfaringer. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller 
portefølje.  

Indestående på virksomhedens skattekonto er klassificeret under "Andre tilgodehavender". 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer 

Værdipapirer, indregnet under kortfristede aktiver, består af børsnoterede obligationer, der måles til 
dagsværdi (børskurs) på balancedagen. 

Egenkapital 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 

Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring i dagsværdien af sikrings-
transaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den sikrede 
transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, hvis de 
sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er effek-
tivt. Reserven for sikringstransaktioner repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor ud-
gøre et negativt beløb.  

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte 
acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt 
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at 
have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan 
foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen plan-
lagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 
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Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion.  

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncernin-
terne avancer og -tab. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-
cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser. Hensatte forpligtelser 
indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed på balancedagen har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksom-
hedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Hvis opfyldelse 
af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen til dagsværdi. 

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. 
De hensatte garantiforpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfarin-
gerne med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balanceda-
gen tilbagediskonteres med den gennemsnitlige obligationsrente. 

Kontraktaktiver og -forpligtelser 

Udskudt omsætning, hvor der er modtaget betaling for et senere salg af varer og tjenesteydelser, men 
hvor levering endnu ikke har fundet sted, indregnes under kontraktforpligtelser. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasing-
kontrakter. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 

Dagsværdi 

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksiste-
rer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på 
aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 
marked. 

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare mar-
kedsinformationer. 

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på 
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og virksomhedens likvider ved årets begyndelse og 
slutning. 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, 
ændring i driftskapital og betalt selskabsskat. Modtagne renter klassificeres som pengestrømme fra 
driftsaktivitet. Endvidere klassificeres modtagne udbytteindtægter som driftsaktivitet. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder 
og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. 

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virk-
somhedens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebæ-
rende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og 
som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for 
værdiændringer. 

Segmentoplysninger 

Der gives oplysninger på aktiviteter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger virksomhe-
dens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. 

Aktiver i segmentet omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets omsætningsskabende akti-
vitet. 

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af 
varer og tjenesteydelser og anden gæld. 

Nøgletal 

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Driftsresultat (EBIT) x 100

Nettoomsætning
  

Bruttomargin 
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
  

Likviditetsgrad  
Kortfristede aktiver x 100

Kortfristede forpligtelser
  

Soliditetsgrad 
Egenkapital ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo
  

Egenkapitalforrentning 
Resultat efter skat x 100

Gennemsnitlig egenkapital
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2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 

[Der skal gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med virksomhedens fortsatte drift, hvis 
det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra 
noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 

[Der skal i noterne gives oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 

4 Usædvanlige forhold 

[Der skal i noterne gives oplysninger om usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabets 
retvisende billede, hvis der er usædvanlige forhold af væsentlige betydning for årsregnskabet. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 

5 Begivenheder efter balancedagen 

[Der skal i noterne gives oplysninger om efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabets retvisende billede, hvis der er efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabet. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne 
til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.] 

6 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 
virksomhedens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering 
af processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og 
tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væ-
sentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af koncernens primære 
drift. 

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad 
ledelsen vurderer som en del af den primære drift. 

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

   

t.DKK 2021 2020    

Omkostninger    
Tab som følge af storm- og vandskader -1.300 0    

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregnskabet   
Andre driftsomkostninger -1.300 0    

Resultat af særlige poster, netto -1.300 0    
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7 Segmentoplysninger  

Aktiviteter – primært segment  
      

t.DKK 

Ventilations-

anlæg Varmeanlæg 

VVS- 

elementer Ikke fordelt I alt 

      
2021      

Nettoomsætning 155.948 105.723 79.431 0 341.102 
Resultat før finansielle poster 47.324 29.365 8.747 -32.204 53.232 

      
Aktiver 122.943 83.003 3.732 63.983 273.661 
Forpligtelser 45.858 37.407 5.585 29.742 118.592 

      
2020      

Nettoomsætning 140.294 103.972 86.646 0 330.912 
Resultat før finansielle poster 44.183 26.754 7.954 -29.875 49.016 

      
Aktiver 104.923 73.283 3.521 60.947 242.674 
Forpligtelser 49.035 37.377 5.642 28.530 120.584 

      

Geografisk – sekundært segment 
     

t.DKK 

Skandi-

navien 

Øvrig  

verden Ikke fordelt I alt 

     
2021     

Nettoomsætning 247.401 93.701 0 341.102 
Resultat før finansielle poster 57.144 28.292 -32.204 53.232 

     
Aktiver 156.311 53.367 63.983 273.661 
Forpligtelser 59.800 29.050 29.742 118.592 

     
2020     

Nettoomsætning 241.449 89.463 0 330.912 
Resultat før finansielle poster 52.130 26.761 -29.875 49.016 

     
Aktiver 144.900 44.296 53.478 242.674 
Forpligtelser 65.643 26.411 28.530 120.584 

     
 
t.DKK 2021 2020    

8 Omkostninger 
Gager og lønninger 71.122 67.718 
Pensioner 801 720 
Andre omkostninger til social sikring 646 589    

 72.569 69.027    
Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet: 

  
Produktion 51.222 50.467 
Distribution 9.517 9.050 
Administration 10.354 9.356 
Forskydning i arbejdsløn medgået til opførelse af produktionsanlæg og 

maskiner samt indirekte produktionsomkostninger  1.476 154    

 72.569 69.027    
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 272 274    
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8 Omkostninger (fortsat) 

I personaleomkostninger indgår gager til direktionen med 1.602 t.DKK (2020: 1.498 t.DKK) og pensio-
ner med 213 t.DKK (2020: 197 t.DKK) samt honorar til virksomhedens bestyrelse med 160 t.DKK 
(2020: 160 t.DKK). 

   
t.DKK 2021 2020    

Ned- og afskrivninger   
Afskrivninger på immaterielle aktiver 1.520 1.570 
Afskrivninger på materielle aktiver 20.739 18.488 
Nedskrivninger på materielle aktiver  330 0    

 22.589 20.058    
Ned- og afskrivninger indregnes således i årsregnskabet: 

  
Produktion 18.766 16.439 
Distribution 1.585 1.431 
Administration 2.238 2.188    

 22.589 20.058    
   

9 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 
Samlet honorar til EY 453 364    
   
Honorar vedrørende lovpligtig revision 352 342 
Erklæringsopgaver med sikkerhed 35 0 
Skatterådgivning 24 22 
Andre ydelser 42 0    

 453 364    
   

10 Finansielle indtægter 
Værdireguleringer af langfristede værdipapirer og andre kapitalandele 1.433 274 
Værdireguleringer af børsnoterede værdipapirer 183 0 
Andre finansielle indtægter 1.853 2.439    

 3.469 2.713    
   

11 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til realkreditinstitutter 5.157 5.231 
Renteomkostninger til kreditinstitutter 943 535 
Valutakurstab 315 234 
Øvrige renteomkostninger 517 601    

 6.932 6.601    
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t.DKK 2021 2020    

12 Skat af årets resultat 
Årets aktuelle skat 14.295 15.052 
Årets regulering af udskudt skat -1.420 -1.341 
Regulering vedrørende tidligere år 135 0    

 13.010 13.711    
Skat af årets resultat kan forklares således: 

  
Beregnet 22 % skat af resultat før skat 10.949 9.928 

Skatteeffekt af: 
Ikke-fradragsberettigede omkostninger i øvrigt 1.926 2.940 
Regulering af skat vedrørende tidligere år 135 843    

 13.010 13.711    
Effektiv skatteprocent 26,1 % 30,4 %    
   

13 Immaterielle aktiver 

t.DKK 

Færdiggjorte 
udviklings-

projekter 

Patenter og 

licenser 

Udviklings-
projekter 

under 

udførelse I alt 
 

    

Kostpris 1. januar 2021 6.288 2.500 4.333 13.121 
Tilgang 0 0 2.718 2.718 
Overført  2.100 0 -2.100 0 
 

    

Kostpris 31. december 2021 8.388 2.500 4.951 15.839 
 

    

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 2.914 1.750 0 4.664 
Afskrivninger 1.207 313 0 1.520 
 

    

Ned- og afskrivninger  
31. december 2021 4.121 2.063 0 6.184 

 
    

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 4.267 437 4.951 9.655 

 
    

Afskrives over 5 år 8 år   

 
  

  

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af ventilationssystemer til industrianlæg. 
Ventilationssystemet blev færdiggjort og taget i brug i juni 2019 og afskrives over 5 år. 

Dækningsbidraget ved salg af ventilationssystemet udgjorde 1.237 t.DKK i 2021 (2020: 1.175 t.DKK). 

Ledelsen har ikke konstateret indikation på nedskrivningsbehov i forhold til den regnskabsmæssige 
værdi. 
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13 Immaterielle aktiver (fortsat) 

Igangværende udviklingsprojekter 

Igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af nye varmeanlæg. Omkostninger sam-
mensætter sig i al væsentlighed af interne omkostninger i form af direkte lønninger og indkøbte materia-
ler, som registreres igennem virksomhedens interne projektmodul. 

Den regnskabsmæssige værdi udgør pr. 31. december 2021 i alt 4.951 t.DKK. Systemet forventes fær-
digudviklet i løbet af 2022, hvorefter markedsføring og salg kan påbegyndes. Ledelsen forventer at 
skulle anvende 950 t.DKK i omkostninger til færdiggørelse af systemet. 

De nye systemer forventes at medføre betydelige konkurrencemæssige fordele og dermed en væsentlig 
stigning i aktivitetsniveau og resultat for virksomheden fra 2022. 

Ledelsen har i 2021 gennemført en nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af igangværende 
udviklingsprojekter. Det vurderes, at genindvindingsværdien i form af nytteværdien overstiger den regn-
skabsmæssige værdi. Nytteværdien er opgjort på baggrund af forventede nettopengestrømme på basis 
af budgetter for årene 2022-2026 (2020: 2021-2025) godkendt af ledelsen, og en diskonteringsfaktor 
før skat på 11 % (2020: 12 %). 

14 Materielle aktiver 

t.DKK 

Grunde og 

bygninger 

Produk-
tionsanlæg 

og 

maskiner 

Andre 

anlæg, 
drifts-

materiel og 

inventar 

Materielle 
aktiver 

under 

udførelse I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2021 106.632 91.543 12.236 3.721 214.132 
Tilgang 8.160 23.060 4.234 8.836 44.290 
Overført 0 3.721 0 -3.721 0 
Afgang 0 -512 -1.988 0 -2.500 
 

     

Kostpris 31. december 2021 114.792 117.812 14.482 8.836 255.922 
 

     

Ned- og afskrivninger  
1. januar 2021 28.346 45.891 5.547 0 79.784 

Nedskrivninger 0 330 0 0 330 
Afskrivninger 2.818 15.379 2.542 0 20.739 
Afgang 0 -132 -1.237 0 -1.369 
 

     

Ned- og afskrivninger  
31. december 2021 31.164 61.468 6.852 0 99.484 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 83.628 56.344 7.630 8.836 156.438 

 
     

I materielle aktiver indgår finan-
sielle leasingaktiver med regn-
skabsmæssig værdi på i alt  0 5.595 0 0 5.595 

 
     

Heraf indregnede renter  210 0 0 0 210 

 
     

Afskrives over  30-50 år 7-10 år 3-7 år   
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15 Finansielle aktiver 

t.DKK 

Andre  
værdipapirer 

og kapital-
andele   

Kostpris 1. januar 2021 13.950 
Tilgang 0 
Afgang 0   

Kostpris 31. december 2021 13.950   

Værdireguleringer 1. januar 2021 274 
Årets værdireguleringer 1.433   

Værdireguleringer 31. december 2021 1.707   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 15.657   
Dagsværdi 15.657   
Andre værdipapirer består af 7,5 % ejerandele i Multi-Selskab A/S, som er anskaffet i 2019.  

Andre værdipapirer (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede nettopengestrømme i Multi-Selskab A/S for en 5-årig periode 
samt en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for nettorentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

t.DKK 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode 11 % 8 % 
Vækst i terminalperiode 2 %  2 % 
Afkastkrav (WACC) 5,5 % 6,0 % 
 

t.DKK 
Unoterede 

kapitalandele 

Børs-

noterede 
obligationer 

Afledte 

finansielle 
instrumenter     

Dagsværdi, ultimo 15.657 7.083 220 
Værdireguleringer i resultatopgørelsen 1.433 183 0 
Ændringer, der er indregnet i reserve for  

sikringstransaktioner 0 0 220 
Dagsværdiniveau 3 1 2 
 
   
t.DKK 2021 2020    

16 Tilgodehavender 
Heraf forfald til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb 1.456 0    
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t.DKK 2021 2020    

17 Periodeafgrænsningsposter 
Forudbetalte forsikringspræmier 1.054 908 
Øvrige forudbetalte omkostninger 535 493    

 1.589 1.401    
   

18 Aktiekapital 

Aktiekapitalen består af 20.000 aktier a nominelt 1.000 DKK. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.  

Egne aktier 
Industri C Stor A/S erhvervede i 2016 800 stk. egne aktier a nominelt 1.000 kr. til en værdi af 
800.000 t.DKK. Egne aktier udgør 4 % af aktiekapitalen. Der har ikke været køb og salg af egne kapital-
andele i regnskabsåret. 
   
t.DKK 2021 2020    

19 Udskudt skat 
Udskudt skat 1. januar  11.638 12.979 
Årets regulering af udskudt skat -1.420 -1.341    

Udskudt skat 31. december  10.218 11.638    
Udskudt skat vedrører: 

  
Immaterielle aktiver 726 776 
Materielle aktiver 11.066 11.202 
Omsætningsaktiver -871 220 
Hensatte forpligtelser -703 -560    

 10.218 11.638    
Tidspunktet for udligning af udskudt skat forventes at blive: 

  
0-1 år 391 1.656 
1-5 år 7.286 7.229 
> 5 år 2.541 2.753    

 10.218 11.638    
Udskudte skatter, der forventes at forfalde ud over 5 år efter balancedagen, vedrører bygninger, der af 
ledelsen ikke forventes afhændet. 
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t.DKK 2021 2020    

20 Andre hensatte forpligtelser 
Andre hensatte forpligtelser 1. januar 2.400 2.205 
Anvendt i året -1.295 -1.100 
Tilbageførsel -105 -605 
Hensat for året 2.100 1.900    

Andre hensatte forpligtelser 31. december  3.100 2.400    
Forfaldstidspunkterne for andre hensatte forpligtelser forventes at 
blive: 

  
0-1 år 1.400 1.100 
1-5 år 1.515 1.075 
> 5 år 185 225    

 3.100 2.400    
Andre hensatte forpligtelser omfatter garantiforpligtelser vedrørende virksomhedens sædvanlige 1 års 
garanti på VVS- og ventilationsprodukter samt 6-årige garantiforpligtelser på større ventilationsanlæg 
og varmeanlæg. 

21 Langfristet gæld  

Virksomheden har indgået følgende langfristede lån: 

   Effektiv rente Regnskabsmæssig værdi      
Lån Udløb Fast/variabel 2021 2020 2021 2020        
   % % t.DKK t.DKK 

DKK 2035 Fast 7,8 7,8 24.893 25.561 
DKK 2026 Variabel 6,7 6,9 12.419 13.152 
EUR 2023 Variabel 6,6 7,5 13.772 14.823 
EUR 2020 Variabel 6,7 6,9 6.800 7.912 
     

  

     57.884 61.448 

     
  

Vægtet gennemsnitlig effektiv rente 7,1 % 7,4 %          

Gældsforpligtelserne fordeles således: 

t.DKK 2021 2020    

Realkreditinstitutter   
0-1 år 2.572 2.812 
1-5 år 7.925 8.867 
> 5 år 40.587 41.857    

 51.084 53.536    

Kreditinstitutter   
1-5 år 6.800 7.912    

 6.800 7.912    

Leasingforpligtelser   
0-1 år 867 659 
1-5 år 2.987 2.977 
> 5 år 1.756 2.447    

 5.610 6.083    
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t.DKK 2021 2020    

21 Langfristet gæld (fortsat) 
Anden gæld   
1-5 år 1.090 0 
> 5 år 1.873 0    

 2.963 0    

Gældsforpligtelser i alt 66.457 67.531    
Gældsforpligtelserne er indregnet således i balancen: 

  
Langfristede gældsforpligtelser 63.018 64.060 
Kortfristede gældsforpligtelser 3.439 3.471    

 66.457 67.531    
Dagsværdi 65.285 64.096    
Nominel restgæld 70.385 71.823    
Leasingforpligtelser 
 2021 2020    

t.DKK 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 
 

      

0-1 år 977 -111 867 725 -118 659 
1-5 år 3.564 -298 2.987 3.157 -288 2.977 
> 5 år 1.667 -178 1.756 2.711 -253 2.447 
 

      

 6.208 -587 5.610 6.593 -659 6.083 

 
      

 
   
t.DKK 2021 2020    

22 Skyldig selskabsskat 
Skyldig selskabsskat 1. januar 14.565 14.013 
Årets aktuelle skat 14.430 15.052 
Betalt selskabsskat i året -14.700 -14.500    

Skyldig selskabsskat 31. december 14.295 14.565    
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23 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualaktiver 

Industri C Stor A/S er part i en verserende retssag mod en tidligere samarbejdspartner, der har opsagt 
eneimportøraftalen i Danmark. Ledelsen i Industri C Stor A/S har anlagt erstatningssag på 2,3 mio. DKK. 
Det er uvist, hvornår sagen afsluttes. 

Eventualforpligtelser 

Industri C Stor A/S er part i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af 
disse retssager ikke yderligere vil påvirke virksomhedens finansielle stilling ud over de tilgodehavender 
og forpligtelser, der er indregnet i balancen pr. 31. december 2021. 

Operationelle leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser (operationel leasing) forfalder inden for 5 år med i alt 948 t.DKK (2020: 
713 t.DKK). 

24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 51.084 t.DKK, er der givet pant i grunde og bygninger, der 
udgør 52.560 t.DKK af den samlede regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 af grunde og byg-
ninger på i alt 83.628 t.DKK. Af virksomhedens øvrige materielle aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi 
pr. 31. december 2021 udgør 72.810 t.DKK, skønnes 20.000 t.DKK at være omfattet af pantsætningen 
via bestemmelserne om tilbehørspant. 

Virksomheden har udstedt ejerpantebreve på i alt 8.000 t.DKK, der giver pant i produktionsanlæg og 
maskiner med en regnskabsmæssig værdi på 14.967 t.DKK. Heraf er ejerpantebreve på i alt 
5.500 t.DKK deponeret til sikkerhed for bankgæld, mens ejerpantebreve på i alt 2.500 t.DKK er i virk-
somhedens besiddelse. 

Produktionsanlæg og maskiner, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 
5.595 t.DKK, jf. note 13, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 31. december 
2021 udgør 5.610 t.DKK. 

25 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter  

Virksomheden anvender valutaterminskontrakter som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede 
transaktioner. 

Indregnede transaktioner 

Sikring af indregnede transaktioner omfatter væsentligst tilgodehavender og gældsforpligtelser. 

Valutarisici 

Valuta (t.DKK) 
Betaling/ 

udløb 
Tilgode-

havender  
Gældsfor-
pligtelser 

Afdækket 

ved valuta-
termins-

kontrakter 
Netto-

position        

EUR < 1 år 
> 1 år 

3.450 
0 

-6.856 
-11.983 

2.200 
0 

-1.206 
-11.983 

SEK < 1 år 0 -1.901 1.800 -101 
NOK < 1 år 0 -675 500 -175 
Øvrige < 1 år 0 -1.765 1.800 35 
  

    

  3.450 -23.180 6.300 -13.430 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

25 Valuta- og renterisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter (fortsat) 

Forventede fremtidige transaktioner 

Virksomheden afdækker forventede valutarisici vedrørende varesalg og varekøb inden for det førstkom-
mende år med valutaterminskontrakter. 

  Kontraktmæssig værdi 

Gevinster og tab 
indregnet i egenkapitalen, 

der forventes realiseret 
efter balancedagen     

t.DKK Periode 2021 2020 2021 2020 
 

     

Valutaterminskontrakter 0-6 måneder 21.288 0 220 0 

  
    

      

Dagsværdier 

For nedenstående finansielle instrumenter afviger dagsværdien fra den værdi, der er indregnet i virk-
somhedens balance pr. 31. december 2021. 

t.DKK 

Regnskabs-
mæssig 

værdi Dagsværdi 

Princip for 
opgørelse af 

dagsværdi 
 

   

Gældsforpligtelser -63.494 -62.322 Kursværdi    
 

    

26 Nærtstående parter 

Industri C Stor A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 

Anders Dinesen, Svanevej 18, 2100 Handelsby 
Anders Dinesen besidder majoriteten af aktiekapitalen i virksomheden. 

Transaktioner med nærtstående parter 

Ud over udlodning af udbytte har der ikke været transaktioner med kapitalejerne. 

Vederlag til direktion og bestyrelse fremgår af note 8. 
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Årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   
t.DKK 2021 2020 
 

  

27 Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering   
Foreslået udbytte 5.000 4.000 
Overført til egenkapitalreserver 31.759 27.417    

 36.759 31.417      
   

28 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 
Nettoomsætning og andre driftsindtægter 343.202 331.447 
Omkostninger -289.970 -282.431 

Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: 
Nedskrivninger og afskrivninger 22.589 20.058 
Gevinst ved salg af aktiver -1.179 0 
Hensatte forpligtelser 700 -305    

 75.342 68.769    
   

29 Ændring i driftskapital 
Ændring i varebeholdninger -2.636 -514 
Ændring i tilgodehavender -4.935 -1.069 
Ændring i forudbetalinger, leverandørgæld og anden gæld 836 580    

 -6.735 -1.003    
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Appendiks 1 – Balance, jf. årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 
    
Note t.DKK 2021 2020     

 AKTIVER   
 Anlægsaktiver   

13 Immaterielle anlægsaktiver   
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 4.267 3.374 
 Patenter og licenser 437 750 
 Udviklingsprojekter under udførelse 4.951 4.333     

  9.655 8.457     

14 Materielle anlægsaktiver   
 Grunde og bygninger 83.628 78.286 
 Produktionsanlæg og maskiner 56.344 45.652 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7.630 6.689 
 Materielle aktiver under udførelse  8.836 3.721     

  156.438 134.348     

15 Finansielle anlægsaktiver   
 Andre værdipapirer og kapitalandele 15.657 14.224     

  15.657 14.224     

 Anlægsaktiver i alt 181.750 157.029     

 Omsætningsaktiver   
 Varebeholdninger   
 Råvarer og hjælpematerialer 17.444 17.237 
 Varer under fremstilling 5.089 3.840 
 Fremstillede varer og handelsvarer 8.634 7.454     

  31.167 28.531     

16 Tilgodehavender   
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 35.120 31.765 
 Andre tilgodehavender 2.224 1.052 
 Afledte finansielle instrumenter 220 0 

17 Periodeafgrænsningsposter 1.589 1.401     

  39.153 34.218     

 Værdipapirer  7.083 4.599     

 Likvide beholdninger 14.508 18.297     

 Omsætningsaktiver i alt 91.911 85.645     

 AKTIVER I ALT 273.661 242.674      
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Appendiks 1 – Balance, jf. årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 
    
Note t.DKK 2021 2020     

 PASSIVER   
 Egenkapital   

18 Aktiekapital 20.000 20.000 
 Reserve for udviklingsomkostninger 7.190 6.011 
 Reserve for sikringstransaktioner 220 0 
 Overført resultat 122.659 92.079 
 Foreslået udbytte 5.000 4.000     

 Egenkapital i alt 155.069 122.090     

 Hensatte forpligtelser   
19 Udskudt skat 10.218 11.638 
20 Andre hensatte forpligtelser 3.100 2.400     

 Hensatte forpligtelser i alt 13.318 14.038     

 Gældsforpligtelser   
21 Langfristede gældsforpligtelser   

 Gæld til realkreditinstitutter 48.512 50.724 
 Kreditinstitutter 6.800 7.912 
 Leasingforpligtelser 4.743 5.424 
 Anden gæld 2.963 0     

  63.018 64.060     

 Kortfristede gældsforpligtelser   
21 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 3.439 3.471 

 Kreditinstitutter 0 1.034 
 Kontraktforpligtelser 1.150 345 
 Leverandører af varer og tjenesteydelser 20.843 18.945 

22 Selskabsskat 14.295 14.565 
 Anden gæld 2.529 4.126     

  42.256 42.486     

 Gældsforpligtelser i alt 105.274 106.546     

 PASSIVER I ALT 273.661 242.674      
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Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Industri C Stor A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). Der er ingen ændringer i anvendt regnskabspraksis i for-
hold til sidste år. 

I nedenstående oversigt er kort redegjort for den anvendte regnskabspraksis i virksomheden, som er 
valgt på specifikke områder, herunder især hvor loven indeholder flere valgmuligheder for valg af regn-
skabspraksis. 

Regnskabspost Valg af regnskabspraksis 

Indtægter Som grundlag til fortolkning af lovens bestemmelser om 
indtægter anvendes IAS 18 Revenue/IAS 11 Construc-
tion Contracts 

Immaterielle aktiver Kostpris med fradrag af- og nedskrivninger 

Udviklingsomkostninger Indregnes i balancen, hvis kriterierne herfor er opfyldt 

Materielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Leasingaftaler Klassifikation og indregning af leasingaftaler sker på 

grundlag af IAS 17 Leases 

Andre værdipapirer og kapitalandele Unoterede værdipapirer måles til dagsværdi 

Varebeholdninger Kostpris efter FIFO-metoden med tillæg af indirekte pro-
duktionsomkostninger eller til nettorealisationsværdi, 
hvis denne er lavere 

Finansielle tilgodehavender Amortiseret kostpris med fradrag for forventet tab i hen-
hold til IAS 39 Financial Instruments:  

Recognition and Measurement 

Finansielle aktiver Noterede finansielle aktiver måles til dagsværdi (niveau 
1) 

Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen, 
bortset fra instrumenter, der anvendes til regnskabs-

mæssig sikring, hvor værdiregulering midlertidigt indreg-
nes i egenkapitalen indtil det sikrede indregnes i resultat-
opgørelsen eller balancen 

Finansielle gældsforpligtelser Amortiseret kostpris 

Ikke-finansielle gældsforpligtelser og hensatte forplig-

telser 

Nettorealisationsværdi 

Egne kapitalandele Køb og salg af egne kapitalandele indregnes direkte i 
egenkapitalen 

Klassifikation af transaktioner i pengestrømsopgørel-
sen 

Udbytteindtægter: Driftsaktivitet  

Renteindtægter og -omkostninger: Driftsaktivitet 

Udbytte til kapitalejere: Finansieringsaktivitet 
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Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

For yderligere om anvendelsen af anvendt regnskabspraksis uddybes nedenfor:  

Valutaomregning 

Kursregulering af mellemværender i fremmed valuta, der anses som en integreret del af den samlede 
investering i den tilknyttede virksomhed, indregnes direkte i egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valu-
takursgevinster og -tab på afledte finansielle instrumenter, indgået til kurssikring af udenlandske tilknyt-
tede virksomheder, direkte i egenkapitalen. 

Ved indfrielse af mellemværender eller afledte finansielle instrumenter, der hidtil har været anset som 
en integreret del af nettoinvesteringen, indregnes valutaomregninger fortsat på egenkapitalen indtil ka-
pitalandelene afhændes.   

Resultatopgørelse 

Indregning af indtægter 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate leveringsforpligtelser, opdeles kontrakt-
summen på de enkelte leveringsforpligtelser efter den relative dagsværdimetode. De separate leverings-
forpligtelser indregnes som nettoomsætning, når kriterierne er opfyldt gældende for salg af varer og 
tjenesteydelser.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Omsætning fra salg af varer 

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter salg af ventilationsanlæg og varme-
anlæg, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har 
fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for over-
gang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser ba-
seret på Incoterms® 2020. 

Omsætning fra salg af varer, hvor installation er en betingelse for, at væsentlige risici kan anses som 
overgået til køber, indregnes i nettoomsætningen, når installationen er udført.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Omsætning fra levering af tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrø-
rende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres. 

Omsætning fra agenturer og forhandleraftaler 

Ved salg af VVS-produkter, leveret af det tyske IndustrieGesellschaft, påtager virksomheden sig ikke 
væsentlige fordele og risici relateret til varerne, hvormed omsætning præsenteres netto og måles til 
dagsværdi af det aftalte forhandlerhonorar. Omsætning indregnes i nettoomsætningen, når fordele og 
risici overgår fra leverandøren til tredjemand, hvorved virksomheden har optjent retten til forhandlerho-
noraret. 

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

Salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol 
med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Skat af årets resultat  

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner di-
rekte i egenkapitalen.  



 

 

Industri C Stor A/S 

Årsrapport 2021  

39 

Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

Balance 

Immaterielle aktiver 

Goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver 

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-
sens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives mellem # og # år.  

Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, 
dog maksimalt # år. 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperio-
den udgør sædvanligvis # år. 

Materielle aktiver 

Der foretages afskrivninger lineært over følgende forventede brugstider: 

  
Produktionsbygninger # år 
Administrationsbygninger  # år 
Produktionsanlæg og maskiner # år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar # år 
  

Materielle aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres som langfristede aktiver, indtil salget realiseres. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på 
værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt 
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er 
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de til-
fælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt 
skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtel-
sen. 
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Appendiks 2 – Alternativ redegørelse for anvendt regnskabspraksis 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-
cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 

Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring efter skat i dagsværdien 
af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den 
sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, 
hvis de sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er 
effektivt. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb.  

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 
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Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

Oplysningskravet i ÅRL er præciseret, så virksomheder, der måler aktiver eller forpligtelser til dags-
værdi, jf. §§ 37 og 38, skal give oplysninger om anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved 
beregning af dagsværdien, når dagsværdien opgøres på grundlag af væsentlige ikke-observerbare input 
på et aktivt marked, også betegnet som niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Oplysningskravet gæl-
der i henhold til loven som udgangspunkt alene for finansielle instrumenter, investeringsejendomme og 
biologiske aktiver. Efter EY's opfattelse vil oplysningskravet også være relevant at medtage ved måling 
af immaterielle og materielle aktiver eller kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, som må-
les til dagsværdi i henhold til ÅRL § 41. 

De forskellige typer af aktivers placering i dagsværdihierarkiet er eksemplificeret nedenfor: 

Placering i dagsværdihierarki 

Niveau 1: salgsværdi på et velfungerende marked ► Børsnoterede værdipapirer  

► Råvarer (olie, korn, etc.) 

► CO2- og fiskekvoter 

Niveau 2: salgsværdi for enkelt bestanddele  
(fx renter og valutakurser) 

► Valutaterminskontrakter 

► Renteswaps (hvis ej korrigeret for egen kredit-
risiko) 

Niveau 3: kapitalværdi beregnet ved hjælp af al-
mindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller 
og -teknikker 

► Investeringsejendomme 

► Unoterede kapitalandele 

► Visse biologiske aktiver 

► Renteswaps (hvis korrigeret for egen kreditri-
siko 

Der er fortsat ikke krav om at oplyse om følsomhed ved ændring af væsentlige forudsætninger for opgø-
relsen af dagsværdi. Som vi ser det, kan oplysninger om følsomhed være brugbar værdi for regnskabs-
bruger, hvorfor EY anbefaler, at virksomheder, som har regnskabsposter, der måles til dagsværdi på 
niveau 3, ligeledes medtager oplysninger om følsomhed.  

Eksempel 1 – Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme 
   

t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  8.750 0 
Tilgang 0 7.500 
Årets værdireguleringer     500 1.250    

Dagsværdi 31. december 9.250 8.750 

 
  

   

Investeringsejendomme består af 2 udlejningsejendomme beliggende i udkanten af Düsseldorf i Tysk-
land, som blev anskaffet i januar 2020. Begge ejendomme er fuldt udlejede på 10-årige lejekontrakter til 
tredjemand. Den resterende lejeperiode for begge ejendomme udgør 8 år. 

Ejendommene (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret cashflow-
model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme for en 10-årig periode. Afkastkravet er 
fastsat af ekstern valuar. Dagsværdimålingen foretages på baggrund af estimerede lejeindtægter og for-
ventede driftsomkostninger inkl. planlagt vedligeholdelse.  

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 
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De væsentligste ikke observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Årlig leje pr. kvadratmeter, kr. 1.735 1.714 
Udlejningsprocent 100 100 
Afkastkrav i % 5,5 6,0 
Gennemsnitlig resterende lejeperiode 8,0 8,0 
Dagsværdi pr. kvadratmeter, kr.  35.618 32.018 
   

Eksempel 2 – Unoterede kapitalandele 

Andre værdipapirer 
   

t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  875 750 
Tilgang 75 0 
Årets værdireguleringer   250 125    

Dagsværdi 31. december 1.200 875 

 
  

   

Andre værdipapirer består af 7,5 % kapitalandele i virksomheden ABC Pelstech A/S, hvor 5 % er anskaf-
fet i 2017. Virksomheden har i marts 2021 købt yderligere 2,5 % af kapitalandelene. 

Andre værdipapirer (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme i ABC Pelstech A/S for en 5-årig 
periode og en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for netto-rentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode i % 11 8 
Vækst i terminalperiode i % 2 2 
Afkastkrav i % (WACC) 5,5 6,0 
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Eksempel 3 – Biologiske aktiver 

Varebeholdninger 
   
t.DKK 2021 2020    

Råvarer og hjælpematerialer 36.983 25.460 
Varer under fremstilling 20.920 8.020 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 34.121 16.614    

 92.024 50.094    

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til dagsværdi 15.740 8.911    

   

For yderligere omtale af indregning og måling af varebeholdninger, herunder biologiske aktiver, henvi-
ses til anvendt regnskabspraksis.  

Varebeholdninger, der måles til dagsværdi, vedrører biologiske produkter i form af afgrøder, som produ-
ceres fra bæreraktiver i form af kornmarker og plantager. Biologiske produkter, som er færdigudvundet, 
måles til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger som fremstillede færdigvarer og han-
delsvarer.  

Kornmarker og plantager, der indregnes som materielle aktiver, afskrives over den forventede økonomi-
ske levetid. 

Dagsværdien af biologiske produkter opgøres efter niveau 3 i dagsværdi-hierarkiet på grundlag af væ-
sentlige ikke-observerbare input. Biologiske aktiver værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

   
 2021 2020    

Nettorealisationsværdi i kr. ved færdig udvinding pr. ton 25 28 
Produktionsstadie på balancedagen i % 35 36 
Afkastkrav i % (WACC) 8,9 10,8 
   

Eksempel 4 – Følsomhedsanalyse (frivillig) 

Eksemplet er udarbejdet på baggrund af investeringsejendomme. 
Bør gives i forlængelse af oplysning om metode og væsentlige forudsætninger.  

De væsentligste faktorer i fastlæggelsen af dagsværdien på ejendommen er afkast- og udlejningsprocen-
ten. En ændring i afkastprocenten på 0,5 % vil medføre et udsving i ejendommens dagsværdi på 
2.500 t.DKK  

Et fald i ejendommens udlejningsprocent på 5 procentpoint vil medføre en nedgang i lejeindtægter på 
79 t.DKK, som vil medføre et fald i dagsværdien på ejendommen på 740 t.DKK 



 

 

Industri C Stor A/S 

Årsrapport 2021  

44 

Appendiks 3 – Eksempler på yderligere dagsværdioplysninger 

Eksempel 5 – Renteswap (ej korrigeret for egen kreditrisiko) 

Følgende tekst bør medtages i noten om dagsværdioplysninger og afledte finansielle instrumenter. Ek-
semplet indeholder ikke beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Renteswaps 
   
t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi af renteswaps (pengestrømssikring) 1.200 1.050 
Dagsværdi af renteswaps (sikring af dagsværdi) - -    

Dagsværdi 31. december 1.200 1.050 

 
  

Dagsværdien er indregnet under anden gæld og fordeler sig således: 
   
Langfristede gældsforpligtelser 870 450 
Kortfristede gældsforpligtelser 330 600    

 1.200 1.050 

 
  

   

Virksomheden har til afdækning af variabelt forrentet lån i DKK med udløb i 2026 (jf. note 21) indgået 
en renteswap.  

Renteswappen har en hovedstol på 12.419 t.DKK og har udløb i 2026. I kontraktens løbetid modtages 
variabel rente [Referencerente] og betales en fast rente på # % (ekskl. kredittillæg). Renteswappen er 
kategoriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet. 

Renteswappen har identiske kritiske betingelser med lånet og virksomheder anvender pengestrømssik-
ring af de fremtidige rentebetalinger.  

Reserve for sikringstransaktioner indregnet på egenkapitalen udgør 1.200 t.DKK før skat (2020: 
1.050 t.DKK før skat). 

Illustration af præsentation i egenkapitalen 

Sikringstransaktioner skal indregnes i en særlig reserve under egenkapitalen og kan ikke indgå i overført 
resultat. Virksomheden skal præsentere udviklingen på egenkapitalreserven for sikringstransaktioner fra 
primo til ultimo, hvor transaktionerne er lagt sammen i kategorier som for eksempel: a) Årets værdiregu-
lering, b) Realiseret i året, c) Tilbageført i året. I eksemplet er ekskluderet effekten af udskudt skat. 

   

Note t.DKK 

Reserve for 
sikrings-

transaktioner    

 Egenkapital 1. januar 2021 -1.050 
 Udloddet udbytte 0 
 Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme -1.250 
 Realiseret i året, indregnet under renteomkostninger 1.100 

27 Overført, jf. resultatdisponering 0   
 

 Egenkapital 31. december 2021 -1.200  
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Forord 

Denne årsrapportmodel er udarbejdet på grundlag af den gældende årsregnskabslov.  

Årsrapportmodellen er udarbejdet, så den både kan fungere som et informativt eksempel og som en 
"minimumsstandard". Oplysninger, der ikke er specifikke lovkrav, men anses som nyttige oplysninger 
for regnskabsbruger, fremgår skraveret med gult i denne årsrapportmodel, så de kan slettes. Det skal 
bemærkes, at de markerede afsnit og/eller anden supplerende information kan være nødvendig i årsrap-
porten, for at understøtte lovens krav om et retvisende billede. Undladelse heraf skal derfor nøje over-
vejes i hvert enkelt tilfælde.  

EY har valgt at anvende en balance i kontoform, som er opdelt i lang- og kortfristede aktiver og forplig-
telser. Dette er en tilpasning til IFRS. Den hidtil almindeligt anvendte balance i kontoform er vedlagt i 
appendiks 2. 

EY har desuden valgt, at der i ledelsesberetningen henvises til redegørelse for samfundsansvar, den 
kønsmæssige fordeling i ledelsen, og redegørelse for dataetik på virksomhedens hjemmeside. Kravene 
til redegørelser for kønsmæssig sammensætning af ledelsen, samfundsansvar, dataetik og politik for 
mangfoldighed er beskrevet i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven. 

EY har i årsrapportmodellen for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 indarbejdet særskilte bokse om de 
særlige regnskabsmæssige overvejelser vedrørende COVID-19, hvor vi vurderer, at det kan være rele-
vant at omtale COVID-19-pandemien. Hvor og hvordan det er relevant at oplyse om COVID-19, afhæn-
ger af den enkelte virksomheds specifikke situation. 

Endeligt skal det bemærkes, at årsrapportmodellen alene er en af flere mulige illustrationer til overhol-
delse af lovens bestemmelser. Modellen kan således ikke anses for dækkende for alle virksomheder og 
alle regnskabsmæssige forhold for en koncern i regnskabsklasse C og kan derfor ikke anvendes i stedet 
for en regnskabstjekliste. EY har udarbejdet en regnskabstjekliste, der er tilgængelig på 
www.ey.com/da_dk/regnskabstjekliste. 

EY har udarbejdet årsrapportmodeller efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasserne A 
til C stor samt denne årsrapportmodel for en koncern i regnskabsklasse C stor. Årsrapportmodellerne 
ajourføres løbende og er ligeledes tilgængelige på www.ey.com/da_dk. 

Anvendt regnskabspraksis 

Denne årsrapportmodel omfatter en modervirksomhed og koncern i klasse C (stor). Årsrapporten er ud-
arbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.  

I årsrapportmodellen er det forudsat, at virksomheden i tidligere regnskabsår har anvendt en regnskabs-
praksis, der er i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at regnskabspraksis er uændret. 

Redegørelsen for anvendt regnskabspraksis bør ikke beskrive forhold, der er virksomheden uvedkom-
mende eller uvæsentlige for årsregnskabet. Undlad eksempelvis redegørelse for fremmed valuta, lea-
singkontrakter og forsknings- og udviklingsprojekter, hvor det er irrelevant for den pågældende virk-
somhed. 

Der er vedlagt et appendiks 3 med forslag til en alternativ udgave af anvendt regnskabspraksis og et ap-
pendiks 4 med inspiration til oplysninger i forbindelse med dagsværdimåling. 

EY  
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ledelsespåtegning 

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Industri C Stor Koncern 
A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet 
af koncernens og virksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2021. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for ud-
viklingen i koncernens og virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for kon-
cernens og virksomhedens finansielle stilling. 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
Direktion: 

 

 

 

  

Anders Andersen   Bente Eriksen   

Bestyrelse:     

 

 

 

 

 
George Iversen 
formand 

 Benny Nielsen  Ditte Christensen 

 

 

 

  

Anders Andersen  Pia Sørensen   
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til kapitalejerne i Industri C Stor Koncern A/S 

Konklusion  

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Industri C Stor Koncern A/S for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og no-
ter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet, samt pengestrømsopgø-
relse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.  

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncer-
nens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af 
koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 
31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskre-
vet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af koncernregnskabet og årsregnska-
bet" (herefter benævnt "regnskaberne"). Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er til-
strækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Uafhængighed 

Vi er uafhængige af koncernen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for 
Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere 
etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold 
til disse krav og IESBA Code.   

Ledelsens ansvar for regnskaberne  

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvi-
sende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den in-
terne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde regnskaberne uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  

Ved udarbejdelsen af regnskaberne er ledelsen ansvarlig for at vurdere koncernens og selskabets evne 
til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at ud-
arbejde regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere koncernen eller selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alter-
nativ end at gøre dette.  

Revisors ansvar for revisionen af regnskaberne 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskaberne som helhed er uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en kon-
klusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af regnskaberne.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover:  

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskaberne, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, doku-
mentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.  

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af koncernens og selskabets interne kontrol.  

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.   

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskaberne på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikker-
hed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om koncernens og sel-
skabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskaberne eller, hvis så-
danne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret 
på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begi-
venheder eller forhold kan dog medføre, at koncernen og selskabet ikke længere kan fortsætte drif-
ten.  

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskaberne, herunder note-
oplysningerne, samt om regnskaberne afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.  

► Opnår vi tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for de finansielle oplysninger for virksomhederne el-
ler forretningsaktiviteterne i koncernen til brug for at udtrykke en konklusion om koncernregnska-
bet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og udføre koncernrevisionen. Vi er eneansvarlige 
for vores revisionskonklusion.  

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen  

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.  

Vores konklusion om regnskaberne omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.  

I tilknytning til vores revision af regnskaberne er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskaberne eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i hen-
hold til årsregnskabsloven.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning  

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med regnskaberne og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Handelsby, den 22. februar 2022 
EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
CVR-nr. 30 70 02 28 

# # 
statsaut. revisor statsaut. revisor 
mne12345 mne12345 
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Adresse, postnr. by Industrivej 21, 2100 Handelsby 
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Hjemstedskommune Handelskommune 
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E-mail mail@selskabckoncern.dk 

Telefon 1234 8765 

Bestyrelse George Iversen, formand 
Benny Nielsen 
Ditte Christensen 
Anders Andersen 
Pia Sørensen 

Direktion Anders Andersen, adm. direktør 
Bente Eriksen 

Revision EY Godkendt Revisionspartnerselskab 
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Ledelsesberetning 

Hoved- og nøgletal for koncernen 
      

mio. DKK 2021 2020 2019 2018 2017 

      
Hovedtal      

Nettoomsætning 465,0 387,3 320,8 212,6 157,7 
Bruttoresultat 181,7 143,9 127,1 80,7 65,7 
Resultat af primær drift 67,0 49,2 44,2 38,3 24,2 
Resultat før finansielle poster 71,1 51,8 46,4 41,7 27,6 
Finansielle poster -11,3 -5,4 -4,0 -4,6 -3,2 
Årets resultat af fortsættende aktivi-

teter 43,7 - - - - 
Årets resultat af ophørende aktivite-

ter -0,3 - - - - 
Årets resultat 43,4 33,6 29,7 24,2 17,7 

      

Langfristede aktiver 399,6 309,3 305,9 284,1 275,0 
Kortfristede aktiver 193,0 169,9 141,9 97,5 66,8 
Balancesum 622,1 479,2 447,8 381,6 341,8 
Investeringer i materielle aktiver 69,0 54,0 23,6 36,5 27,3 
Egenkapital 327,2 291,4 259,7 231,0 210,2 
Langfristede forpligtelser 229,7 136,9 129,6 120,3 105,4 
Kortfristede forpligtelser 59,6 50,9 58,5 30,3 26,2 

      

Pengestrøm fra driftsaktivitet 87,0 62,4 57,4 49,3 44,2 
Pengestrøm til investeringsaktivitet -121,1 -75,2 -26,6 -38,3 -31,8 
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 56,3 -9,1 28,4 11,8 12,4 
Pengestrøm i alt 22,1 -18,9 59,2 22,8 24,8 

      
Nøgletal      

Overskudsgrad 15,3 % 13,4 % 15,4 % 20,4 % 16,7 % 
Bruttomargin 39,1 % 37,1 % 59,1 % 42,3 % 38,9 % 
Likviditetsgrad 323,8 % 334,0 % 242,6 % 321,8 % 255,0 % 
Cash Conversion Ratio 212,5 % 265,5 % 57,1 % 95,2 % 123,0 % 
Soliditetsgrad 51,9 % 60,0 % 58,0 % 60,5 % 61,5 % 
Egenkapitalforrentning 14,0 % 12,2 % 11,4 % 10,5 % 8,4 % 

      

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæfti-
gede 445 382 331 247 219 

      

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: 

Overskudsgrad 
Driftsresultat (EBIT) x 100

Nettoomsætning
  

Bruttomargin 
Bruttoresultat x 100

Nettoomsætning
  

Likviditetsgrad 
Kortfristede aktiver x 100

Kortfristede forpligtelser
  

Cash Conversion Ratio 
Frit cash flow før akkvisitioner x 100

Resultat før finansielle poster (EBIT)
   

Soliditetsgrad 
Egenkapital ekskl. minoritetsint., ultimo x 100

Passiver i alt, ultimo
  

Resultat til analyseformål Resultat efter skat med fradrag af 
 minoritetsinteressers andel heraf 

Egenkapitalforrentning 
Årets resultat efter skat ekskl. minoritetsint. x 100

Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsint.
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Ledelsesberetning 

Beretning 

Koncernens væsentligste aktiviteter 

Koncernens og Industri C Stor Koncern A/S' hovedaktiviteter er produktion og salg af ventilations- og 
varmeanlæg, og koncernen har gennem de seneste år styrket sin position som en af Nordens største le-
verandører til det industrielle marked. 

Herudover har koncernen forhandlingen af det tyske IndustrieGesellschaft's VVS-produkter på det nordi-
ske marked.  

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets nettoomsætning udgør 465,0 mio. DKK mod 387,3 mio. DKK sidste år. Det ordinære resultat efter 
skat udgør 43,4 mio. DKK mod 33,6 mio. DKK sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncer-
nen i årsrapporten for 2020 forventede en omsætning for 2021 i niveauet 440-450 mio. DKK og et re-
sultat efter skat på 36-38 mio. DKK. 

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. 

Stigningen i årets omsætning kan væsentligst henføres til årets opkøb af virksomheden Industri C Han-
del AB i varmeanlægsdivisionen. 

Stigningen i primært resultat i forhold til det forventede kan ud over årets opkøb henføres til omlægning 
af produktionsprocesser. 

Der er i løbet af regnskabsåret gennemført 2 større markedsføringskampagner, primært rettet mod kun-
derne i varme- og ventilationsdivisionerne. Den samlede effekt af disse kampagner forventes først at 
vise sig i 2022 og 2023. 

COVID-19-kommentar 

Afsnittet om udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold bør indeholde en redegørelse for udvik-
lingen i aktiviteter og økonomiske forhold set i lyset af COVID-19-pandemien, herunder en beskrivelse 
af indvirkningen af COVID-19-pandemien på årets resultat, balance og pengestrøm samt i hvilket om-
fang koncernen/modervirksomheden har været omfattet af økonomiske hjælpepakker. 

Finansiering 

Industri C Stor Koncern A/S har i 2021 haft en forøget positiv pengestrøm fra driften. Som følge af 
årets store investeringer i bl.a. Industri C Handel AB og et nyt hovedkontor har koncernen optaget yder-
ligere lån til finansiering heraf. 

Investeringer 

Som led i vækststrategien har Industri C Stor Koncern A/S i årets løb erhvervet det svenske selskab In-
dustri C Handel AB, der producerer mindre varmeanlæg. Købesummen udgør 58,9 mio. kr., hvoraf 
goodwill udgør 17,5 mio. kr. Som følge af virksomhedens strategiske betydning for koncernen og den 
forventede langsigtede aktivitets- og indtjeningsstigning vil goodwill blive afskrevet over 17 år. 

I årets løb er desuden erhvervet yderligere 10 % af aktierne i Industri C Finland OY, så den samlede ak-
tiebesiddelse udgør 35 %. Opkøbet er foretaget for at styrke positionen over for koncernens leverandø-
rer af råvarer til produktion af varmeanlæg. 

Forventet udvikling 

Der forventes i 2022 en fremgang i koncernens omsætning på 8 % som følge af fortsat markedsføring 
og yderligere indtrængen på de nordeuropæiske markeder. På baggrund heraf forventes koncernens 
resultat for 2022 at udgøre 42-46 mio. DKK mod 41 mio. DKK i 2021. Forventningerne er baseret på en 
forudsætning om uændrede valutakurser for de valutaer, koncernen er eksponeret for. 
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Ledelsesberetning 

Koncernen forventer fortsat at have en positiv likviditet i 2022. 

Alle væsentlige investeringsprogrammer i koncernen er afsluttet, og som følge heraf forventes investe-
ringsniveauet at ligge på et lavere niveau i 2021. 

COVID-19-kommentar 

I situationer præget af usikkerhed, kan der være større usikkerhed relateret til koncernens/moder-
virksomhedens forventninger til fremtiden. Det er i den situation ekstra vigtigt at give oplysninger om 
koncernens/modervirksomhedens forventninger til fremtiden, og hvis der eksisterer særlige usikker-
heder, skal der oplyses om de forudsætninger, som vurderingen af oplysningerne baserer sig på. 

Risikoforhold 

Generelle forretningsmæssige risici 

Koncernens væsentligste driftsrisici er knyttet til evnen til at være stærkt positioneret på de markeder, 
hvor industriproduktionen foregår, og produkterne sælges. Desuden er det væsentligt for koncernen 
hele tiden at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for koncernens aktivitetsområder. 

Finansielle risici og brug af finansielle instrumenter 

Koncernen er som følge af sin drift, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valu-
takurser og renteniveau. Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. 
Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af allerede påtagne finansielle risici. 

Valutarisici 

Koncernens udenlandske virksomheder påvirkes ikke umiddelbart af valutakursudsving, idet såvel ind-
tægter som omkostninger afregnes i lokal valuta. Aktiviteter udført af danske virksomheder påvirkes af 
valutakursændringer, idet omsætning primært genereres i udenlandsk valuta, mens omkostninger, her-
under lønninger, afholdes i danske kroner. 

Koncernen påvirkes desuden af ændringer i valutakurserne, idet de udenlandske tilknyttede virksomhe-
ders resultat ved årets udgang omregnes til danske kroner på baggrund af gennemsnitskurser. 

Koncernens valutarisici afdækkes primært gennem fordeling af indtægter og omkostninger i samme va-
luta samt ved brug af afledte finansielle instrumenter. I overensstemmelse med en af bestyrelsen god-
kendt politik afdækkes risici på indregnede finansielle aktiver og forpligtelser i en enkelt valuta, der mod-
svarer mere end 5 mio. DKK, netto, ved indgåelse af finansielle aftaler. Afdækningen sker med valuta-
terminskontrakter, der skal dække minimum 80 % af risici. Lånepositioner i fremmed valuta afdækkes ud 
fra en individuel vurdering ved valutaswaps. 

Renterisici 

Koncernens rentebærende nettogæld, opgjort som prioritetsgæld og bankgæld fratrukket beholdning af 
omsættelige værdipapirer og likvide midler, er i årets løb steget fra 50 mio. DKK til 131 mio. DKK. 

Det er koncernens politik at afdække renterisici på koncernens lån, så risici ved en stigning i markeds-
renten på 1 %-point maksimalt påvirker koncernens resultat med 2,5 mio. DKK. Afdækningen foretages 
normalt ved indgåelse af aftale om renteswap, der omlægger variabelt forrentede lån til en fast rente. 

Kreditrisici 

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte finansielle instru-
menter med positiv dagsværdi. Den maksimale kreditrisiko, der er knyttet til finansielle aktiver, svarer til 
de i balancen indregnede regnskabsmæssige værdier. 

Koncernen har ikke væsentlige kreditrisici forbundet med enkelte kunder eller samarbejdspartnere. Kon-
cernens politik for påtagne kreditrisici medfører, at alle større kunder og andre samarbejdspartnere lø-
bende kreditvurderes. 
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Ledelsesberetning 

Handel med kunder i Østeuropa, bortset fra uvæsentlige aftaler, forsikres hos EKF Danmarks Eksport-
kredit. 

Aftaler om brug af afledte finansielle instrumenter med en nominel værdi over 5 mio. DKK indgås kun 
med modparter med en kreditvurdering hos Standard & Poors på AA- eller bedre. 

Likviditetsrisici 

Koncernen er eksponeret for likviditetsrisici dels som følge af de løbende driftsaktiviteter og dels tilba-
gebetalingsaftaler på finansielle lån. Koncernen sikrer likviditet gennem fleksibilitet og spredning af lån-
optagelser, forfalds- og genforhandlingstidspunkter samt indgåelse af aftaler med forskellige modpar-
ter. Koncernens likviditetsberedskab består af likvide midler, værdipapirer og uudnyttede kreditfacilite-
ter. Det er ledelsens opfattelse, at koncernen har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til at indfri for-
pligtelser i takt med de forfalder.  

COVID-19-kommentar 

Eventuelle konstaterede risici eller andre forhold, som er opstået som følge af COVID-19-pandemien, 
skal oplyses i ledelsesberetningen, herunder deres forventede indvirkning for det kommende regn-
skabsår. 

Videnressourcer 

Ambitionen om at være markedsleder og på forkant med den teknologiske udvikling betyder, at Industri 
C Stor Koncern A/S er præget af et dynamisk videnmiljø i hastig forandring. Det stiller især store krav til 
virksomheden, når det gælder opsamling og udbredelse af ny viden, og det vanskeliggør en effektiv 
standardisering af produkterne. Samtidig er de individuelle løsninger præget af en kompleksitet, hvor 
den enkelte medarbejders personlige viden spiller en afgørende rolle. 

Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket virksomhe-
dens viden- og kompetencemæssige udgangspunkt. Med stor succes er investeringerne i kompetenceud-
vikling øget i 2021 og 2020, og omlægningen fra eksterne kurser til interne målrettede kurser er blevet 
godt modtaget af medarbejderne. Året bød på faldende tilfredshed blandt medarbejderne og en større 
udskiftning af medarbejdere end normalt, men vi mener at have fundet årsagen og forventer et fald i 
medarbejderudskiftningen i indeværende år. 

Koncernens centrale forretningsprocesser er af høj kvalitet og på et højt teknologisk stade. Ud over en 
række nye kompetente medarbejdere har opkøbet af Industri C Handel AB tillige tilført væsentlige pro-
duktionstekniske kompetencer, som forventes at få stor betydning. I det kommende år vil der blive lagt 
vægt på en drastisk reduktion af leverings- og udviklingstider uden at gå på kompromis med kvaliteten 
og det teknologiske niveau. 

Udviklingsafdelingerne i koncernen beskæftiger i alt 11 medarbejdere, heraf 7 ingeniører. Inden for ud-
viklingen af kemiske luftrensningssystemer deltager koncernen endvidere i et samarbejde med Industri-
bys Universitet, idet Industri C Stor Koncern A/S gennem sponsorering af 1 erhvervsstipendiat medvir-
ker i udviklingen af en helt ny og spændende teknologi til kemisk luftrensning. 

Forsknings- og udviklingsaktiviteter 

Industri C Stor Koncern A/S har i 2021 afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger, der hovedsage-
ligt vedrører ventilationsprodukter. De samlede forskningsomkostninger udgør 1,4 mio. DKK og vedrø-
rer hovedsageligt forskning i nye former for kemisk rensning af udsugningsluft. Forskningsomkostnin-
gerne er indregnet i resultatopgørelsen. 

Udviklingsomkostningerne, der udgør 3,9 mio. DKK, omfatter primært udvikling og test af nye ventilati-
onssystemer til industrianlæg. Systemerne forventes færdigudviklet i løbet af 2022, hvorefter markeds-
føring og salg kan påbegyndes. De nye systemer forventes at medføre betydelige konkurrencemæssige 
fordele og dermed en væsentlig stigning i aktivitetsniveau og resultat for divisionen fra 2022. Af de af-
holdte udviklingsomkostninger er 2,7 mio. DKK indregnet under immaterielle aktiver, mens de øvrige 
udviklingsomkostninger, 1,2 mio. DKK, er indregnet i resultatopgørelsen, idet den fremtidige anven-
delse heraf er opgivet som følge af ny teknologi, der allerede har afløst de pågældende produkttyper. 
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Ledelsesberetning 

Samfundsansvar 

Samfundsansvar er en integreret del af forretningsstrategien for Industri C Stor Koncern A/S.  

Koncernen ønsker at agere ansvarligt i forhold til kunder, medarbejdere, forretningspartnere og omver-
denen. Industri C Stor Koncern A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for samfundsansvar på 
koncernens hjemmeside, se www.industri-c-stor-koncern.dk/redegørelseforsamfundsansvarforregn-
skabsåret2021.  

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen 

Industri C Stor Koncern A/S tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder ligelig fordeling 
af kønnene, bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker virksomhedens performance og konkurrence-
evne.  

Industri C Stor Koncern A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for kønsmæssig sammensætning 
af ledelsen på virksomhedens hjemmeside, se www.industri-c-stor-koncern.dk/redegørelseforkønsmæs-
sigsammensætningforregnskabsåret2021. 

Redegørelse for dataetik 

Industri C Stor Koncern A/S har valgt at offentliggøre sin redegørelse for dataetik på virksomhedens 
hjemmeside, se www.industri-c-stor-koncern.dk/redegørelsefordataetikforregnskabsåret2021. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Resultatopgørelse 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.DKK 2021 2020 2021 2020 

  
    

7 Nettoomsætning 465.041 387.325 341.102 330.913 
8 Produktionsomkostninger -283.378 -243.435 -226.810 -221.333 

  
    

 Bruttoresultat 181.663 143.890 114.292 109.580 
8 Distributionsomkostninger -72.771 -57.081 -27.141 -26.182 

8,9 Administrationsomkostninger -41.919 -37.598 -33.230 -35.499 
  

    

 Resultat af primær drift 66.973  49.211 53.921 47.899 
 Andre driftsindtægter 5.536 3.035 3.010 1.535 
 Andre driftsomkostninger -1.434 -417 -1.337 -417 
  

    

 Resultat før finansielle poster 71.075 51.829 55.594 49.017 

 
Resultatandele efter skat i  

tilknyttede virksomheder  0 0 7.938 3.150 

 
Resultatandele efter skat i  

associerede virksomheder  1.600 1.205 1.600 1.205 
 Resultatandele efter skat i kapitalinteresser 596 410 596 410 

10 Finansielle indtægter 7.328 5.551 6.469 4.713 
11 Finansielle omkostninger -18.590 -10.926 -16.475 -14.292 

  
    

 
Resultat af fortsættende aktiviteter før 

skat 62.009 48.069 55.722 44.203 
12 Skat af fortsættende aktiviteter -18.317 -14.503 -12.830 -10.987 

  
    

 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 43.692 33.566 42.892 33.216 
12,13 Årets resultat efter skat af ophørende aktivi-

teter -299 0 -299 0 
  

    

 Årets resultat 43.393 33.566 42.593 33.216 

  
    

      
 Koncernens resultat fordeler sig således:     
 Aktionærer i Industri C Stor Koncern A/S 42.593 33.216   
 Minoritetsinteresser 800 350   

  
  

  
  43.393 33.566   
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.DKK 2021 2020 2021 2020 

  
    

 AKTIVER     
 Langfristede aktiver      

14 Immaterielle aktiver     
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.912 3.374 3.912 3.374 
 Patenter og licenser 3.535 750 0 0 
 Goodwill  20.639 5.877 0 0 
 Udviklingsprojekter under udførelse 5.307 4.333 5.307 4.333 
  

    

  33.393 14.334 9.219 7.707 
  

    

15 Materielle aktiver     
 Grunde og bygninger 263.886 134.460 221.934 134.460 
 Produktionsanlæg og maskiner 64.368 50.653 44.221 50.653 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.755 11.262 7.630 6.688 
 Materielle aktiver under udførelse  4.418 88.525 4.418 88.525 
  

    

  350.427 284.900 278.203 280.326 
  

    

 Øvrige langfristede aktiver     
16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 115.057 45.676 
17 Kapitalandele i associerede virksomheder 11.600 7.000 11.600 7.000 
17 Kapitalandele i kapitalinteresser 3.646 3.050 3.646 3.050 
18 Udskudte skatteaktiver 494 31 0 0 

  
    

  15.740 10.081 130.303 55.726 
  

    

 Langfristede aktiver i alt 399.560 309.315 417.725 343.759 
  

    

 Kortfristede aktiver     
 Varebeholdninger     
 Råvarer og hjælpematerialer 17.137 12.730 2.618 3.554 
 Varer under fremstilling 10.460 4.718 920 1.044 
 Fremstillede varer og handelsvarer 10.880 8.307 1.261 6.727 
  

    

  38.477 25.755 4.799 11.325 
  

    

19 Tilgodehavender     
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.896 47.309 23.152 33.243 

20 Kontraktaktiver 12.334 11.325 12.334 11.325 

 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomhe-

der 0 0 10.371 11.301 
21 Afledte finansielle instrumenter 212 0 0 204 

 Andre tilgodehavender 3.985 5.864 2.443 848 
22 Periodeafgrænsningsposter 2.043 477 1.589 324 

  
    

  63.470 64.975 49.889 57.245 
  

    

21 Værdipapirer og kapitalandele 14.631 26.842 1.307 14.223 
  

    

 Likvide beholdninger 76.375 52.345 59.591 40.057 
  

    

 Kortfristede aktiver i alt 192.953 169.917 115.586 122.850 
  

    

13 Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter 29.626 0 29.626 0 
  

    

 AKTIVER I ALT 622.139 479.232 562.937 466.609 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Balance 
    

  Koncern Modervirksomhed     
Note t.DKK 2021 2020 2021 2020 

  
    

 PASSIVER     
 Egenkapital     

23 Aktiekapital 85.500 85.500 85.500 85.500 

 
Reserve for nettoopskrivning efter indre 

værdis metode 0 0 42.263 32.008 
 Reserve for udviklingsomkostninger 0 0 7.190 6.011 
 Reserve for valutakursreguleringer -528 -649 0 0 
 Reserve for sikringstransaktioner -1.548 159 -1.984 204 
 Overført resultat 232.360 196.607 182.815 157.894 
 Foreslået udbytte 6.840 5.985 6.840 5.985 
  

    

 Aktionærer i Industri C Stor Koncern A/S' 
andel af egenkapital 322.624 287.602 322.624 287.602 

 Minoritetsinteresser 4.624 3.811 0 0 
  

    

 Egenkapital i alt 327.248 291.413 322.624 287.602 
  

    

 Langfristede forpligtelser     
24 Udskudt skat 20.886 12.916 14.370 11.640 
25 Andre hensatte forpligtelser 2.404 1.883 1.060 1.471 
26 Realkreditinstitutter 183.282 97.055 158.378 96.355 
26 Kreditinstitutter 21.272 25.074 17.643 25.074 
26 Anden gæld 1.900 0 1.400 0 

  
    

 Langfristede forpligtelser i alt 229.744 136.928 192.851 134.540 
  

    

 Kortfristede forpligtelser     
25 Andre hensatte forpligtelser 3.431 1.867 0 1.779 
26 Realkreditinstitutter 5.200 3.150 4.850 3.150 
26 Kreditinstitutter 10.054 4.868 3.138 2.181 
21 Afledte finansielle instrumenter 2.241 0 1.984 0 
20 Kontraktforpligtelser 11.505 8.962 11.505 8.962 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.603 19.474 7.991 18.459 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 760 0 
 Gæld til associerede virksomheder 5.800 1.750 5.800 1.750 

27 Selskabsskat 4.735 3.951 3.760 3.951 
 Anden gæld 2.042 6.869 2.138 4.235 
      
  

    

 Kortfristede forpligtelser i alt 59.611 50.891 41.926 44.467 
  

    

13 
Forpligtelser vedrørende ophørende  

aktiviteter 5.536 0 5.536 0 
  

    

 Forpligtelser i alt 289.355 187.819 234.777 179.007 
  

    

 PASSIVER I ALT 622.139 479.232 562.937 466.609 

      
      

 
1 Anvendt regnskabspraksis 
2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 
3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 
4 Usædvanlige forhold  
5 Begivenheder efter balancedagen 
6 Særlige poster 

28 Personaleomkostninger og incitamentsprogrammer 
29 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 
30 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 
31 Nærtstående parter 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Egenkapitalopgørelse 
   

  Koncern    

Note t.DKK Aktiekapital 

Reserve for 

sikrings-

trans-

aktioner 

Reserve for 

valutakurs-

reguleringer 

Overført  

resultat 

Foreslået  

udbytte I alt 

Minoritets- 

interesser 

Egenkapital  

i alt           

 Egenkapital 1. januar 2020 85.500 0 -750 169.376 4.275 258.401 3.450 261.851 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 -4.275 -4.275 0 -4.275 
 Overført via resultatdisponering 0 0 0 27.231 5.985 33.216 350 33.566 
 Valutakursregulering, udenlandske tilknyttede virk-

somheder 0 0 101 0 0 101 11 112 
 Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo 0 212 0 0 0 212 0 212 
 Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstru-

menter, primo 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 -53 0 0 0 -53 0 -53   

        

 Egenkapital 1. januar 2021 85.500 159 -649 196.607 5.985 287.602 3.811 291.413 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 -5.985 -5.985 0 -5.985 
 Overført via resultatdisponering 0 0 0 35.753 6.840 42.593 800 43.393 
 Valutakursregulering, udenlandske tilknyttede virk-

somheder 0 0 121 0 0 121 13 134 
 Værdiregulering af sikringsinstrumenter, ultimo 0 -2.064 0 0 0 -2.064 0 -2064 
 Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstru-

menter, primo 0 -212 0 0 0 -212 0 -212 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 569 0 0 0 569 0 569   

        

 Egenkapital 31. december 2021 85.500 -1.548 -528 232.360 6.840 322.624 4.624 327.248  
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Egenkapitalopgørelse 
   

  Modervirksomhed    

Note t.DKK Aktiekapital 

Reserve for 

nettoopskriv-

ning efter 

indre værdis 

metode 

Reserve for  

udviklings- 

omkostninger 

Reserve for 

sikrings-

transaktioner 

Overført  

resultat 

Foreslået  

udbytte I alt          

 Egenkapital 1. januar 2020 85.500 27.142 2.964 0 138.520 4.275 258.401 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 -4.275 -4.275 
 Overført via resultatdisponering 0 4.765 3.047 0 19.419 5.985 33.216 
 Valutakursregulering, udenlandske tilknyttede virk-

somheder 0 101 
0 

0 0 0 101 
 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 0 204 0 0 204 
 Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstru-

menter 0 0 
0 

0 0 0 0 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 0 0 -45 0 0 -45   

       

 Egenkapital 1. januar 2021 85.500 32.008 6.011 159 157.939 5.985 287.602 
 Udloddet udbytte 0 0 0 0 0 -5.985 -5.985 

32 Overført via resultatdisponering 0 10.134 1.179 0 24.440 6.840 42.593 
 Valutakursregulering, udenlandske tilknyttede virk-

somheder 0 121 
0 

0 0 0 121 
 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0 0 0 -1.984 0 0 -1.984 
 Tilbageførsel af værdiregulering af sikringsinstru-

menter 0 0 
0 

-204 0 0 -204 
 Skat af egenkapitaltransaktioner 0 0 0 481 0 0 481   

       

 Egenkapital 31. december 2021 85.500 42.263 7.190 -1.548 182.379 6.840 322.624  
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Pengestrømsopgørelse1 
   

  Koncern    
Note t.DKK 2021 2020 

  
  

 Resultat før finansielle poster 71.075 51.829 
 Afskrivninger 35.092 25.281 
 Andre reguleringer af ikke-likvide driftsposter 4.122 -1.133   

  

 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital 110.289 75.977 
33 Ændring i driftskapital 580 1.686   

  

 Pengestrøm fra primær drift 110.869 77.663 
 Renteindtægter, betalt 6.686 5.407 
 Renteomkostninger, betalt -18.551 -10.253 

26 Betalt selskabsskat -12.025 -10.415   
  

 Pengestrøm fra driftsaktiviteter 86.979 62.402   
  

14 Køb af immaterielle aktiver -2.718 -1.059 
15 Køb af materielle aktiver -68.971 -54.015 

 Salg af materielle aktiver 2.742 5.842 
34 Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter -58.907 0 
17 Køb af associerede virksomheder -3.000 -4.125 

 Køb af værdipapirer -2.828 -24.202 
 Salg af værdipapirer 12.589 2.344   

  

 Pengestrøm til investeringsaktiviteter -121.093 -75.215   
  

 Fremmedfinansiering: 
Afdrag på langfristede forpligtelser -4.090 -3.746 

 Provenu ved optagelse af prioritetsgæld 60.471 0 
 Ændring af gæld på driftskreditter 3.957 -1.057 
 Optagelse af offentlig gæld 1.900 0 
 

Kapitalejerne: 
Udbetalt udbytte -5.985 -4.275   

  

 Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 56.253 -9.078   
  

 Årets pengestrøm  22.139 -21.891 
35 Likvider, primo 55.047 76.927   

  

35 Likvider, ultimo 77.186 55.036  
 

  
    

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af koncernregnskabets øvrige bestanddele. 

 

 
1 Der er efter årsregnskabsloven valgfrihed i forhold til, hvorvidt pengestrømsopgørelsen skal tage udgangspunkt i 
årets resultat henholdsvis resultat før finansielle poster. Der henvises til eksempelregnskabet for klasse C (mellem) 
for pengestrømsopgørelse med udgangspunkt i årets resultat. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis 

Årsrapporten for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

Præsentationsvaluta 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (t.DKK). 

Koncernregnskab 

Bestemmende indflydelse 

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Industri C Stor Koncern A/S og de tilknyttede virk-
somheder, hvori Industri C Stor Koncern A/S har bestemmende indflydelse (kontrol).  

Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre en tilknyttet virksomheds finansielle og driftsmæssige 
beslutninger. Derudover stilles der krav om muligheden for at opnå et økonomisk afkast af investerin-
gen. 

Ved vurderingen af, om modervirksomheden besidder bestemmende indflydelse, tages ligeledes hensyn 
til de facto-kontrol.  

Eksistensen af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres til yderligere 
stemmerettigheder, tages med i vurderingen af, om en virksomhed kan opnå beføjelsen til at styre en 
anden virksomheds finansielle og driftsmæssige beslutninger. 

Betydelig indflydelse 

Virksomheder, hvori koncernen kan udøve betydelig indflydelse på finansielle og driftsmæssige beslut-
ninger, klassificeres som associerede virksomheder. Betydelig indflydelse antages at foreligge, når mo-
dervirksomheden direkte eller indirekte besidder eller råder over mere end 20 % af stemmerettighe-
derne, men der ikke foreligger bestemmende indflydelse. 

Eksistensen af potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes eller konverteres til stemmeret-
tigheder, medtages i vurderingen af, om der foreligger betydelig indflydelse. 

Fællesledede arrangementer 

Fællesledede arrangementer er aktiviteter eller virksomheder, hvori koncernen gennem samarbejdsafta-
ler med en eller flere parter har fælles bestemmende indflydelse. Fælles bestemmende indflydelse inde-
bærer, at beslutninger om de relevante aktiviteter kræver enstemmighed blandt de parter, der har den 
fælles bestemmende indflydelse. 

Fælles kontrollerede arrangementer klassificeres enten som driftsfællesskaber eller joint ventures. Ved 
driftsfællesskaber forstås aktiviteter, hvor deltagerne har direkte rettigheder over aktiver og hæfter di-
rekte for forpligtelser, mens der ved joint ventures forstås aktiviteter, hvor deltagerne alene har ret-
tigheder over nettoaktiverne. 

En koncernoversigt fremgår af ledelsesberetningen. 
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Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Koncernregnskabsudarbejdelse 

Koncernregnskabet er udarbejdet som et sammendrag af modervirksomhedens og de enkelte tilknyttede 
virksomheders regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne 
indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og 
urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Urealiserede fortje-
nester ved transaktioner med associerede virksomheder og kapitalinteresser elimineres i forhold til kon-
cernens ejerandel i virksomheden. Urealiserede tab elimineres på samme måde som urealiserede fortje-
nester, medmindre de ikke er udtryk for værdiforringelse. 

I koncernregnskabet indregnes tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100 %. Minoritetsinteresser-
nes andel af årets resultat og af egenkapitalen i tilknyttede virksomheder, der ikke ejes 100 %, indgår i 
koncernens resultat og egenkapital, men præsenteres separat. 

Køb og salg af minoritetsinteresser under fortsat bestemmende indflydelse indregnes direkte på egenka-
pitalen som en transaktion mellem kapitalejere.  

Kapitalandele i associerede virksomheder, kapitalinteresser og joint ventures indregnes i koncernregn-
skabet efter indre værdis metode. 

Koncernens aktiviteter i driftsfællesskaber indregnes i koncernregnskabet linje for linje. 

Virksomhedssammenslutninger 

Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller 
afviklede virksomheder indregnes i koncernregnskabet frem til afståelsestidspunktet. Sammenlignings-
tal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Ophørende aktiviteter præsenteres særskilt, jf. ne-
denfor. 

Overtagelsestidspunktet er det tidspunkt, hvor koncernen faktisk opnår kontrol over den overtagne virk-
somhed. 

Ved køb af nye virksomheder, hvor koncernen opnår bestemmende indflydelse over den købte virksom-
hed, anvendes overtagelsesmetoden. De tilkøbte virksomheders identificerede aktiver, forpligtelser og 
eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Identificerbare immaterielle akti-
ver indregnes, hvis de kan udskilles eller udspringer fra en kontraktlig ret. Der indregnes udskudt skat af 
de foretagne omvurderinger.  

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem på den ene side købsvederlaget, værdien af minoritetsinteres-
ser i den overtagne virksomhed og dagsværdien af eventuelle tidligere erhvervede kapitalandele, og på 
den anden side dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtel-
ser indregnes som goodwill under immaterielle aktiver. Goodwill afskrives lineært i resultatopgørelsen 
efter en individuel vurdering af den økonomiske levetid.  

Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet. 

Ved overtagelsen henføres goodwill til de pengestrømsfrembringende enheder, der efterfølgende dan-
ner grundlag for nedskrivningstest. Goodwill og dagsværdireguleringer i forbindelse med overtagelse af 
en udenlandsk enhed med en anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta behandles 
som aktiver og forpligtelser, tilhørende den udenlandske enhed, og omregnes ved første indregning til 
den udenlandske enheds funktionelle valuta med transaktionsdagens valutakurs. 

Købsvederlaget for en virksomhed består af dagsværdien af det aftalte vederlag i form af overdragne 
aktiver, påtagne forpligtelser og udstedte egenkapitalinstrumenter. Hvis en del af købsvederlaget er be-
tinget af fremtidige begivenheder eller opfyldelse af aftalte betingelser, indregnes denne del af købsve-
derlaget til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Efterfølgende reguleringer af betingede købsvederlag 
indregnes i resultatopgørelsen. 
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Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Omkostninger, afholdt i forbindelse med virksomhedskøb, indregnes i resultatopgørelsen i afholdelses-
året. 

Hvis der på overtagelsestidspunktet er usikkerhed om identifikation eller måling af overtagne aktiver, 
forpligtelser, eventualforpligtelser eller fastlæggelsen af købsvederlaget, sker første indregning på bag-
grund af foreløbigt opgjorte værdier. Hvis det efterfølgende viser sig, at identifikation eller måling af 
købsvederlaget, overtagne aktiver, forpligtelser eller eventualforpligtelser ikke var korrekt ved første 
indregning, reguleres opgørelsen med tilbagevirkende kraft, herunder goodwill, indtil 12 måneder efter 
overtagelsen, og sammenligningstal tilpasses. Herefter indregnes eventuelle korrektioner som fejl. 

Ved afhændelse af tilknyttede virksomheder, hvor den bestemmende indflydelse ikke længere oprethol-
des, opgøres fortjeneste og tab som forskellen mellem nettosalgsprisen på den ene side og den forholds-
mæssige andel af den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på den anden side. Hvis virksomheden 
fortsat besidder kapitalandele i den afhændede tilknyttede virksomhed, udgør den resterende forholds-
mæssige andel af regnskabsmæssig værdi udgangspunkt for måling af kapitalandele i associerede virk-
somheder, kapitalinteresser eller værdipapirer og kapitalandele. 

Minoritetsinteresser 

Ved første indregning måles minoritetsinteresser til dagsværdien af minoritetsinteressernes ejerandel. 

Der indregnes goodwill vedrørende minoritetsinteressernes andel i den overtagne virksomhed. 

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger 

Ved virksomhedssammenslutninger som køb og salg af kapitalandele, fusioner, spaltninger, tilførsel af 
aktiver og aktieombytninger m.v. ved deltagelse af virksomheder under modervirksomhedens bestem-
mende indflydelse anvendes book value-metoden, hvor sammenlægningen anses for gennemført på er-
hvervelsestidspunktet uden tilpasning af sammenligningstal. Forskelle mellem det aftalte vederlag og 
den overtagne virksomheds regnskabsmæssige værdi indregnes direkte på egenkapitalen.  

Valutaomregning 

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakurs-
differencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-
tatopgørelsen som en finansiel post. 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valuta-
kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gælds-
forpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under fi-
nansielle indtægter og omkostninger. 

Udenlandske tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser anses for at være 
selvstændige enheder. Resultatopgørelserne omregnes til en gennemsnitlig valutakurs for måneden, og 
balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af 
udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser 
og ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til balancedagens valutakurser, indreg-
nes direkte i egenkapitalen. 

Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske tilknyttede virksomheder, der anses 
for en del af den samlede nettoinvestering i den tilknyttede virksomhed, indregnes direkte i reserven for 
valutakursreguleringer under egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på lån 
og afledte finansielle instrumenter indgået til kurssikring af nettoinvesteringer i udenlandske tilknyttede 
virksomheder direkte i reserven for valutakursreguleringer under egenkapitalen. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Ved omregning af udenlandske tilknyttede virksomheder, der er integrerede enheder, indregnes mone-
tære poster til balancedagens kurs. Ikke-monetære poster indregnes til kursen på anskaffelsestidspunk-
tet eller på tidspunktet for efterfølgende op- eller nedskrivning af aktivet. Resultatopgørelsens poster 
omregnes til transaktionsdagens kurs, idet poster afledt af ikke-monetære poster dog omregnes til hi-
storiske kurser for den ikke-monetære post. 

Afledte finansielle instrumenter 

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter præsenteres som sær-
skilte regnskabsposter i balancen. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriteri-
erne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingel-
serne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes som særskilte regnskabsposter i ba-
lancen og i reserven for sikringstransaktioner under egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transak-
tion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapita-
len, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i ind-
tægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgø-
relsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen. 

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstru-
menter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen. 

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer 
i selvstændige udenlandske tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder eller kapitalinteresser, 
indregnes direkte i reserven for valutakursreguleringer under egenkapitalen. 

Resultatopgørelse 

Nettoomsætning 

Virksomheden har valgt IAS 11/IAS 18 som fortolkningsbidrag for indregning af omsætning. 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate salgstransaktioner, opdeles kontraktsum-
men på de enkelte salgstransaktioner efter den relative dagsværdimetode. De separate salgstransaktio-
ner indregnes som nettoomsætning, når kriterierne gældende for salg af varer og tjenesteydelser er op-
fyldt.  

En kontrakt opdeles på enkelttransaktioner, når dagsværdien af de enkelte salgstransaktioner kan opgø-
res pålideligt, og salgstransaktionerne hver især har selvstændig værdi for køber. Salgstransaktioner 
vurderes at have selvstændig værdi for køber, når transaktionen er individuelt identificerbar og normalt 
sælges enkeltvis.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 
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Omsætning fra salg af varer 

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter VVS-elementer, varmeanlæg og 
standardventilationsanlæg, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og 
risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget. Tids-
punktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager udgangspunkt i standardiserede leve-
ringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020. I de tilfælde, hvor solgte varer løbende leveres og inte-
greres med købers ejendom, indregnes omsætning i nettoomsætningen, i takt med at levering sker, 
hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Omsætning fra levering af tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrø-
rende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres. 

Omsætning fra entreprisekontrakter 

Entreprisekontrakter for varme- og ventilationsanlæg, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel 
tilpasning, indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen 
svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en entreprise-
kontrakt ikke kan skønnes pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostnin-
ger, i det omfang det er sandsynligt, at de vil blive genindvundet. 

Færdiggørelsesgraden opgøres med udgangspunkt i forbrugte omkostninger i forhold til seneste om-
kostningsestimat. 

Produktionsomkostninger 

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Han-
delsvirksomhederne indregner vareforbrug, og de producerende virksomheder indregner produktions-
omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte om-
kostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produkti-
onsanlæg. 

Under produktionsomkostninger indregnes tillige forskningsomkostninger og udviklingsomkostninger, 
der ikke opfylder kriterierne for aktivering, og afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger. 

Endvidere indregnes hensættelse til tab på entreprisekontrakter. 

Distributionsomkostninger 

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i årets 
løb og til årets gennemførte salgskampagner m.v. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, 
reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger. Salgs- og markedsføringsomkostninger indreg-
nes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Administrationsomkostninger 

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration 
af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontor-
omkostninger samt afskrivninger. 

Andre driftsindtægter  

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes 
aktiviteter, herunder fortjeneste ved afhændelse af immaterielle og materielle aktiver. 
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Andre driftsomkostninger 

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomheder-
nes aktiviteter, herunder tab ved afhændelse af immaterielle og materielle aktiver. 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser 

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de underliggende virksomheders resultat 
efter eliminering af intern avance/tab og efter skat. I tilknyttede virksomheder foretages fuld elimine-
ring af intern avance og tab uden hensyntagen til ejerandele. I kapitalinteresser og associerede virksom-
heder foretages alene forholdsmæssig eliminering af avance og tab under hensyntagen til ejerandele. 

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede 
virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.  

I både koncernens og modervirksomhedens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af 
de associerede virksomheders og kapitalinteressernes resultat efter skat efter eliminering af forholds-
mæssig andel af intern avance/tab.  

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regn-
skabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende 
værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 
samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. 

Skat af årets resultat  

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske 
tilknyttede virksomheder. Tilknyttede virksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de 
indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsoliderin-
gen. 

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle 
betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.  

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe-
skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virk-
somheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet an-
vende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud. 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer di-
rekte i egenkapitalen.  
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Balance 

Immaterielle aktiver 

Goodwill 

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens er-
faringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, 
der er mellem 5 og 25 år. Afskrivningsperioden er fastsat med udgangspunkt i forventet tilbagebeta-
lingsperiode og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og 
langsigtet indtjeningsprofil. 

Udviklingsprojekter, patenter og licenser 

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte kan henføres til ud-
viklingsaktiviteter. 

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, 
tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og 
hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle 
aktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige 
indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostnin-
gerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne 
afholdes. 

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- 
og nedskrivninger. 

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede 
økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år. 

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter af-
skrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksi-
malt 8 år. 

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drifts-
omkostninger. Fortjeneste og tab ved salg af udviklingsprojekter, patenter og licenser opgøres som for-
skellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgs-
tidspunktet.  

Materielle aktiver 

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar må-
les til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-
punkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte 
omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik 
og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv. 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på 
de enkelte bestanddele er forskellige. 
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Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af akti-
vernes forventede brugstider: 

  
Produktionsbygninger 30 år 
Administrationsbygninger  50 år 
Produktionsanlæg og maskiner 7-10 år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-7 år 
  

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle ned-
skrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes år-
ligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadret-
tet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn. 

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions-, distributions- og admini-
strationsomkostninger. 

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre drifts-
omkostninger. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver opgøres som forskellen mellem salgspri-
sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.  

Leasingkontrakter 

Virksomheden har valgt IAS 17 som fortolkningsbidrag for klassifikation og indregning af leasingkon-
trakter. 

Leasingkontrakter vedrørende aktiver, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet 
med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dags-
værdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-
singaftalens interne rentefod eller den alternative lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede 
aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige aktiver. 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydel-
sens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel 
leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens 
samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v. 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i 
selskabsregnskabet 

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles i moder-
virksomhedens årsregnskab efter den indre værdis metode. Virksomheden har valgt at anse indre vær-
dis metode som en målemetode. 

Ved første indregning måles kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og ka-
pitalinteresser til kostpris med tillæg af transaktionsomkostninger. Kostprisen allokeres i overensstem-
melse med overtagelsesmetoden, jf. anvendt regnskabspraksis ovenfor vedrørende koncernregnskabet.  

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis 
med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer/tab.  



 

 

Industri C Stor Koncern A/S 

Årsrapport 2021  

27 

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Konstaterede merværdier og eventuel goodwill i forhold til den underliggende virksomheds regnskabs-
mæssige indre værdi amortiseres i overensstemmelse med regnskabspraksis i koncernregnskabet. Ne-
gativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.  

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser, der måles til 
regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om udarbejdelse af nedskrivningstest, hvis der forelig-
ger indikationer på værdiforringelse. 

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter 
den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse, ud over det som udtrykkes gennem de foretagne afskrivninger.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, udarbejdes en nedskrivningstest af hver enkelt aktiv 
henholdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er la-
vere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostpri-
sen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af 
hjemtagelsesomkostninger. 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpe-
materialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger inde-
holder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen 
benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse.  

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesom-
kostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til 
omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.  

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehaven-
der. 

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indi-
kation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der forelig-
ger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning 
på individuelt niveau. 
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Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt ni-
veau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres 
primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens og kon-
cernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat ba-
seret på historiske tabserfaringer.  

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nu-
tidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikker-
hedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller 
portefølje.  

Indestående på virksomhedens skattekonto er klassificeret under "Andre tilgodehavender". 

Kontraktaktiver og -forpligtelser 

Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af 
færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangvæ-
rende arbejde. 

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgå-
ede omkostninger eller nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. 

Den enkelte entreprisekontrakt indregnes i balancen under kontraktaktiver eller kontraktforpligtelser. 
Nettoaktiver udgøres af summen af de entreprisekontrakter, hvor salgsværdien af det udførte arbejde 
overstiger modtagne acontobetalinger. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de entreprisekontrak-
ter, hvor modtagne acontobetalinger overstiger salgsværdien. 

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen, i 
takt med at de afholdes. 

Modtagne betalinger vedrørende senere levering af varer og tjenesteydelser præsenteres ligeledes som 
kontraktforpligtelser. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede aktiver, omfatter afholdte omkostninger ved-
rørende efterfølgende regnskabsår. 

Værdipapirer og kapitalandele 

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi 
(børskurs) på balancedagen.  

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter 

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter omfatter langfristede aktiver og afhændelsesgrupper, som 
forventes afhændet i forbindelse med ophørende aktiviteter. Afhændelsesgrupper er en gruppe aktiver, 
som skal afhændes samlet ved salg eller en lignende transaktion. Forpligtelser i forbindelse med aktiver 
vedrørende ophørende aktiviteter er forpligtelser direkte tilknyttet disse aktiver, som vil blive overført 
ved transaktionen. Aktiver klassificeres som aktiver vedrørende ophørende aktiviteter, når deres regn-
skabsmæssige værdi primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til 
en formel plan frem for gennem fortsat anvendelse. 

Aktiver eller afhændelsesgrupper vedrørende ophørende aktiviteter måles til den laveste værdi på tids-
punktet for klassifikationen som ophørende aktiviteter eller dagsværdien med fradrag af salgsomkost-
ninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor de klassificeres som ophø-
rende aktiviteter. 
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Egenkapital 

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 
virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.  

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn. 

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 

Reserve for valutakursreguleringer 

Reserve for valutakursreguleringer omfatter andel af valutakursdifferencer, opstået ved omregning af 
regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrø-
rende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af virksomhedens nettoinvesteringer i sådanne enheder, 
og kursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner, der valutakurssikrer virksomhedens nettoinveste-
ringer i sådanne enheder. Reserven opløses ved afhændelse af udenlandske enheder, eller hvis betingel-
serne for effektiv sikring ikke længere er til stede. Når kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associe-
rede virksomheder og kapitalinteresser i modervirksomhedens regnskab er omfattet af bindingskravet i 
reserven for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, vil valutakursreguleringer i stedet indgå i 
denne egenkapitalreserve. 

Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring efter skat i dagsværdien 
af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den 
sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, 
hvis de sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er 
effektivt. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb. 

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 

Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabs-
skat" eller "Skyldig selskabsskat". 
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Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem 
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt 
skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-
ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset fra virksomhedsovertagelser – er 
opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de til-
fælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt 
skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtel-
sen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne elimineringer af urealiserede koncernin-
terne avancer og -tab. 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balan-
cedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.  

Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende 
arbejder, omstruktureringer m.v. Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en tidli-
gere begivenhed på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfri-
else af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forplig-
telser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi. Hvis opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt 
forventes at ligge langt ude i fremtiden, måles forpligtelsen til dagsværdi. 

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden på 1-5 år. 
De hensatte garantiforpligtelser måles til nettorealisationsværdi og indregnes på baggrund af erfarin-
gerne med garantiarbejder. Hensatte forpligtelser med forventet forfaldstid ud over 1 år fra balanceda-
gen tilbagediskonteres med den gennemsnitlige obligationsrente. 

Ved erhvervelse af virksomheder indgår hensættelser til omstruktureringer i den overtagne virksomhed 
i det omfang, de er besluttet og offentliggjort senest på overtagelsestidspunktet i opgørelsen af anskaf-
felsessummen og dermed i goodwill eller koncerngoodwill. 

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på en entreprisekon-
trakt, indregnes det samlede forventede tab på entreprisen som en hensat forpligtelse. Det hensatte be-
løb indregnes under produktionsomkostninger. 

Gældsforpligtelser 

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af af-
holdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortise-
ret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen 
mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. 

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Præsentation af ophørende aktiviteter 

Ophørende aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme opera-
tionelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er 
afhændet eller udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til 
en formel plan. Ophørende aktiviteter omfatter desuden virksomheder, som i forbindelse med opkøbet 
er klassificeret som bestemt for salg. 

Resultatet efter skat af ophørende aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og 
forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen med tilpas-
ning af sammenligningstal. I noterne oplyses omsætning, omkostninger, værdireguleringer og skat for 
den ophørende aktivitet. Aktiver og dertil tilknyttede forpligtelser for ophørende aktiviteter udskilles i 
særskilte linjer i balancen uden tilpasning af sammenligningstal, og hovedposterne specificeres i no-
terne.  

Dagsværdi 

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksiste-
rer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på 
aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger. 

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret 
efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor: 

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende 
marked. 

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare mar-
kedsinformationer. 

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på 
baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansie-
ringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slut-
ning. 

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investe-
ringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra 
anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstids-
punktet. 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kon-
tante driftsposter, ændring i driftskapital, rente ind- og udbetalinger og betalt selskabsskat. Modtagne 
renter klassificeres som pengestrømme fra driftsaktivitet. Endvidere klassificeres modtagne udbytteind-
tægter som driftsaktivitet. 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksom-
heder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle aktiver. Modtagne udbyt-
ter vedrørende værdipapirer anses ligeledes som investeringsaktivitet. 
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1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat) 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af kon-
cernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende 
gæld og betaling af udbytte til aktionærerne. 

Likvider 

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en restløbetid under 3 måne-
der, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici 
for værdiændringer. 

Segmentoplysninger 

Der gives oplysninger på aktiviteter og geografiske markeder. Segmentoplysningerne følger koncernens 
regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. 

Aktiver i segmentet omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets omsætningsskabende akti-
vitet. 

Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der er afledt af segmentets drift, herunder leverandører af 
varer og tjenesteydelser og anden gæld. 

2 Væsentlige usikkerheder vedrørende fortsat drift 

[Der skal gives oplysning om væsentlige usikkerheder forbundet med virksomhedens fortsatte drift, hvis 
det er relevant. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra 
noterne til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

COVID-19-kommentar 

Hvis der på regnskabsaflæggelsestidspunktet er faktorer, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt 
koncernen og modervirksomheden kan og vil fortsætte driften mindst frem til næste balancedag, skal 
der oplyses om disse usikkerheder.  

Vurderingen skal tage højde for eksisterende og forventede effekter af COVID-19-pandemien på virk-
somhedens aktiviteter. Ledelsen bør overveje alle tilgængelige oplysninger om fremtiden, der er op-
nået efter rapporteringsdatoen, og frem til offentliggørelsen af årsrapporten. Dette inkluderer, men 
er ikke begrænset til, foranstaltninger truffet af regeringen for at hjælpe berørte virksomheder. 

3 Væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling 

[Der skal i noterne gives oplysninger om væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling af 
aktiver og forpligtelser, hvis der er væsentlige usikkerheder vedrørende indregning og måling. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 

4 Usædvanlige forhold 

[Der skal i noterne gives oplysninger om usædvanlige forhold af væsentlig betydning for årsregnskabets 
retvisende billede, hvis der er usædvanlige forhold af væsentlige betydning for årsregnskabet. Dette kan 
enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne til de relevante af-
snit i ledelsesberetningen.] 



 

 

Industri C Stor Koncern A/S 

Årsrapport 2021  

33 

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 

5 Begivenheder efter balancedagen 

[Der skal i noterne gives oplysninger om efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabets retvisende billede, hvis der er efterfølgende begivenheder af væsentlig betydning for årsregn-
skabet. Dette kan enten ske ved, at forholdet beskrives i noterne eller ved krydshenvisning fra noterne 
til de relevante afsnit i ledelsesberetningen.]  

COVID-19-kommentar 

I takt med at COVID-19-pandemien udvikler sig, implementerer flere regeringer yderligere tiltag for 
at løse de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Virksomheder skal vurdere, om de er berørt eller 
forventer at blive påvirket af udviklingen og tiltag truffet efter afslutningen af regnskabsåret.  

Hvis der er tale om en ikke-regulerende begivenhed, men påvirkningen er væsentlig, skal virksomhe-
den oplyse begivenhedens art og, hvis muligt, et skøn over den økonomiske effekt. 

6 Særlige poster 

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, der har en særlig karakter i forhold til 
koncernens indtjeningsskabende driftsaktiviteter, såsom omkostninger til omfattende strukturering af 
processer og grundlæggende strukturmæssige tilpasninger samt eventuelle afhændelsesgevinster og 
tab i tilknytning hertil, og som over tid har væsentlig betydning. I særlige poster indgår også andre væ-
sentlige beløb af engangskarakter, som efter ledelsens vurdering ikke er en del af koncernens primære 
drift. 

Som omtalt i ledelsesberetningen er årets resultat påvirket af en række forhold, som afviger fra, hvad 
ledelsen vurderer som en del af den primære drift. 

Særlige poster for året er specificeret nedenfor, herunder hvor disse er indregnet i resultatopgørelsen. 

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020      

Indtægter     
Gevinst ved salg af langfristede aktiver 1.588 399 0 0 
Indbetalte tilgodehavender, som tidligere er nedskre-

vet 750 0 0 0      

 2.338 399 0 0      

Omkostninger      
Nedskrivning på udviklingsomkostninger -210 0 -210 0 
Nedskrivning på varebeholdninger, som følge af ud-

gåede produktlinjer -738 -458 -738 -458 
Nedskrivning af debitor som følge af konkurs -1.250 0 0 0      

 -2.198 0 -948 -458    0  

Særlige poster indgår på følgende linjer i årsregn-
skabet     

Produktionsomkostninger -948 -458 -948 -458 
Andre driftsindtægter 1.588 399 0 0 
Administrationsomkostninger -500 0 0 0      

Resultat af særlige poster, netto 140 -59 -948 -458      
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7 Segmentoplysninger 

Aktiviteter – primært segment 
      
 Koncern   

t.DKK 

Ventilations-

anlæg Varmeanlæg 

VVS- 

elementer 

(ophørende 

aktiviteter i 

2021) Ikke fordelt I alt 

 
 

     
2021      
Bruttoomsætning 231.060 234.027 0 0 465.087 
Intern omsætning 0 -46 0 0 -46 
 

     

Nettoomsætning 231.060 233.981 0 0 465.041 
Resultat før finansielle poster 38.705 29.693 0 2.677 71.075 
      
Aktiver 342.834 264.734 0 14.571 622.139 
Forpligtelser 65.300 107.391 0 122.200 294.891 
      
2020      
Bruttoomsætning 217.335 141.391 28.633 0 387.359 
Intern omsætning 0 -34 0 0 -34 
 

     

Nettoomsætning 217.335 141.357 28.633 0 387.325 
Resultat før finansielle poster 27.813 17.569 3.971 2.476 51.829 
      
Aktiver 275.050 160.161 29.057 14.964 479.232 
Forpligtelser 40.621 36.282 5.536 105.380 187.819 

 
 Modervirksomhed   

t.DKK 

Ventilations-

anlæg Varmeanlæg 

VVS-

elementer 

(ophørende 

aktiviteter i 

2021) Ikke fordelt I alt 

 
 

     
2021      

Nettoomsætning 168.651 172.451 0 0 341.102 

      
2020      

Nettoomsætning 164.159 138.121 28.633 0 330.913 
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7 Segmentoplysninger – (fortsat) 

Geografisk – sekundært segment 
     
 Koncern   

t.DKK 

Skandina-

vien Øvrig verden Ikke fordelt I alt 

 
 

    
2021     
Nettoomsætning 242.096 143.604 79.341 465.041 
Resultat før finansielle poster 36.629 21.003 13.443 71.075 
     
Aktiver 360.551 130.364 131.224 622.139 
Gældsforpligtelser 233.262 29.861 31.768 294.891 
     
2020     
Nettoomsætning 203.634 120.816 62.875 387.325 
Resultat før finansielle poster 25.185 17.951 8.693 51.829 
     
Aktiver 293.554 111.241 74.437 479.232 
Forpligtelser 140.083 27.500 20.236 187.819 

 
 Modervirksomhed   

t.DKK 

Skandina-

vien Øvrig verden Ikke fordelt I alt 

 
 

    
2021     

Nettoomsætning 188.446 87.354 65.302 341.102 

     
2020     

Nettoomsætning 201.055 78.341 51.517 330.913 

 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

8 Ned- og afskrivninger 
Immaterielle aktiver 4.282 2.605 1.206 1.071 
Materielle aktiver 30.810 22.676 24.660 21.307 
 

    

 35.092 25.281 25.866 22.378 

 
    

Ned- og afskrivninger indregnes således i  
koncern- og årsregnskabet: 

    
Produktion 27.332 20.531 21.543 18.260 
Distribution 4.272 2.187 1.585 1.431 
Administration 3.488 2.563 2.738 2.687 
 

    

 35.092 25.281 25.866 22.378 
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 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

9 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 
Samlet honorar til EY 1.000 960 550 490 

 
    

Honorar vedrørende lovpligtig revision 800 860 375 440 
Skattemæssig rådgivning 50 30 50 0 
Erklæringsopgaver med sikkerhed 100 50 100 50 
Andre ydelser 50 20 25 0 
 

    

 1.000 960 550 490 

 
    

 

COVID-19-kommentar 

I et forsøg på at afbøde virkningen af COVID-19-pandemien har regeringer i mange lande indført øko-
nomiske hjælpepakker med henblik på at understøtte virksomheder under perioder med restriktioner. 
Mens nogle af disse økonomiske hjælpepakker opfylder definitionen af offentlige tilskud i henhold til 
IAS 20, gør andre ikke. Virksomheden bør analysere alle fakta og omstændigheder omhyggeligt for at 
anvende de relevante regnskabsstandarder.  

Virksomheder, der har modtaget offentlige tilskud fra hjælpepakker, relateret til COVID-19-pande-
mien, bør oplyse herom i årsrapporten, hvis det er væsentligt, hvilket fx kan illustreres på følgende 
måde: 

 Koncern Modervirksomhed    

t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

   Offentlige tilskud 

Produktionsomkostninger 2.751 938 650 388 

Distributionsomkostninger 1.322 510 1.322 510 

Administrationsomkostninger 4.801 103 4.801 103 
 

    

 8.874 1.551 6.773 1.001 

 
    

Offentlige tilskud fra hjælpepakker fordeler sig med 2.101 t.DKK (2020: 550 t.DKK) modtaget i 
Norge og 6.773 t.DKK (2020: 1.001 t.DKK) modtaget i Danmark. Offentlige tilskud påvirker resultat 
af primær drift med 8.874 t.DKK i 2021 (2020: 1.551 t.DKK). 

 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

10 Finansielle indtægter 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 849 866 
Kursgevinster på værdipapirer 642 44 44 44 
Valutakursgevinster 1.178 1.377 922 0 
Øvrige renteindtægter 5.508 4.130 4.654 3.803 
 

    

 7.328 5.551 6.469 4.713 

 
    

     



 

 

Industri C Stor Koncern A/S 

Årsrapport 2021  

37 

Koncern- og årsregnskab 1. januar – 31. december 

Noter 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

11 Finansielle omkostninger 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 0 0 -52 0 
Renteomkostninger til associerede virksomheder og 

kapitalinteresser -254 -161 -254 -161 
Valutakurstab 0 0 0 -747 
Øvrige renteomkostninger  -18.336 -10.765 -16.169 -13.384 
 

    

 -18.590 -10.926 -16.475 -14.292 

 
    

     

12 Skat af årets resultat 
Årets aktuelle skat 12.809 11.127 9.431 9.468 
Årets regulering af udskudt skat 5.408 2.629 3.299 1.519 
 

    

 18.217 13.756 12.730 10.987 

 
    

Specificeres således: 
    

Skat af fortsættende aktiviteter 18.317 14.503 12.830 10.987 
Skat af ophørende aktiviteter, jf. note 13 -100 -747 -100  0 
 

    

Skat af årets resultat 18.217 13.756 12.730 10.987 
Skat af egenkapitaltransaktioner -569 53 -569 53 
 

    

 17.648 13.809 12.161 11.040 
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13 Resultat af ophørende aktiviteter 

Som en del af virksomhedens fremtidige strategi har ledelsen i løbet af 2021 besluttet at afvikle forret-
ningsområdet for VVS-elementer (separat segment) og er således præsenteret som ophørende aktivite-
ter. 

Resultat for året efter skat fra forretningsområdet for VVS-elementer er præsenteret på en særskilt 
linje i resultatopgørelsen som "Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter" og udgør 299 t.DKK 
for 2021. 

Sammenligningstallene for 2020 er ikke korrigeret for ophørende aktiviteter. 

Resultat af ophørende aktiviteter er specificeret i hovedposter nedenfor: 

t.DKK 2021   

Omsætning 27.635 
Omkostninger -28.034   

Resultat før skat -399 
Skat af resultat 100   

Årets resultat efter skat af ophørende aktiviteter -299   
Aktiver og forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 2021 

Virksomheden har i december 2021 indgået aftale om salg af aktiviteten "VVS-elementer" til en ekstern 
part. Der er ikke gennemført closing på balancetidspunktet, hvorfor de nettoaktiver, der skal overdra-
ges, fortsat er indregnet i balancen som ophørende aktiviteter. 

Salgssummen forventes at overstige den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne, der udgør 
24.090 t.DKK. 

t.DKK 2021   

Materielle aktiver 12.123 
Varebeholdninger 7.535 
Tilgodehavender 9.968   

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter 29.626   
  
Andre hensatte forpligtelser 2.340 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.196   

Forpligtelser vedrørende ophørende aktiviteter 5.536   
Nettoaktiver vedrørende ophørende aktiviteter 24.090   
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14 Immaterielle aktiver 
 Koncern   

t.DKK 

Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Patenter og 

licenser Goodwill 

Udviklings-

projekter 

under 

udførelse I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2021 6.288 2.500 9.345 4.333 22.466 
Tilgang ved køb af tilknyttede virk-

somheder 0 3.123 0 0 3.123 
Tilgang 0 0 17.500 2.718 20.218 
Overført 1.744 0 0 -1.744 0 
 

     

Kostpris 31. december 2021 8.032 5.623 26.845 5.307 45.807 
 

     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 2.914 1.750 3.468 0 8.132 
Nedskrivninger 210 0 0 0 210 
Afskrivninger 996 338 2.738 0 4.072 
 

     

Ned- og afskrivninger  
31. december 2021 4.120 2.088 6.206 0 12.414 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 3.912 3.535 20.639 5.307 33.393 

 
     

Afskrives over 5 år 8 år 5-25 år -  

 
    

 

Begrundelse for afskrivningsperioder for goodwill  

Industri C Handel AB 

Virksomhedens investering i den tilknyttede virksomhed anses for at være af strategisk betydning for 
koncernen. Under hensyntagen til koncernens forventede planer for forøgelse af aktiviteter og stigning i 
indtjening er den økonomiske levetid for goodwill blevet fastsat til 17 år. 

Industri C Handel A/S 

Investeringshorisonten og dermed den økonomiske levetid er fastsat til 5 år under hensyntagen til, at 
virksomhedens nuværende produkter er i væsentlig risiko for stadig stigende konkurrence, herunder 
fremtidig digital udvikling. 

 Modervirksomhed   

t.DKK 

Færdiggjorte 

udviklings-

projekter 

Udviklings-

projekter 

under 

udførelse I alt 
 

   

Kostpris 1. januar 2021 6.288 4.333 10.621 
Tilgang 0 2.718 2.718 
Overført 1.744 -1.744 0 
 

   

Kostpris 31. december 2021 8.032 5.307 13.339 
 

   

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 2.914 0 2.914 
Nedskrivninger 210 0 210 
Afskrivninger 996 0 996 
 

   

Ned- og afskrivninger 31. december 2021 4.120 0 4.120 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 3.912 5.307 9.219 

 
   

Afskrives over 5 år -  
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14 Immaterielle aktiver (fortsat) 

Færdiggjorte udviklingsprojekter 

Færdiggjorte udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af ventilationssystemer til industrianlæg. 
Udviklingen er efter ledelsens opfattelse forløbet planmæssigt. Ventilationssystemet blev færdiggjort og 
taget i brug i juni 2019 og afskrives over 5 år. 

Dækningsbidraget ved salg af ventilationssystemet udgjorde 1.237 t.DKK i 2021 (2020: 1.175 t.DKK). 

Ledelsen har ikke konstateret indikationer på nedskrivningsbehov i forhold til den regnskabsmæssige 
værdi. 

Igangværende udviklingsprojekter 

Igangværende udviklingsprojekter omfatter udvikling og test af nye varmeanlæg. Omkostninger sam-
mensætter sig i al væsentlighed af interne omkostninger i form af lønninger og indirekte produktionsom-
kostninger, som registreres igennem virksomhedens interne projektmodul. 

Den regnskabsmæssige værdi udgør pr. 31. december 2021 i alt 5.307 t.DKK. Systemet forventes fær-
digudviklet i løbet af 2022, hvorefter markedsføring og salg kan påbegyndes. Ledelsen forventer at 
skulle anvende 850 t.DKK i omkostninger til færdiggørelse af systemet. 

De nye systemer forventes at medføre betydelige konkurrencemæssige fordele og dermed en væsentlig 
stigning i aktivitetsniveau og resultat for koncernen fra 2022. 

Nedskrivningstest 

Ledelsen har i 2021 gennemført en nedskrivningstest af den regnskabsmæssige værdi af igangværende 
udviklingsprojekter. Det vurderes, at genindvindingsværdien i form af nytteværdien overstiger den regn-
skabsmæssige værdi. Nytteværdien er opgjort på baggrund af forventede nettopengestrømme på basis 
af budgetter for årene 2022-2026 (2020: 2021-2025) godkendt af ledelsen, og en diskonteringsfaktor 
før skat på 11 % (2020: 12 %). 

COVID-19-kommentar 

Virksomheden skal på balancedagen vurdere, hvorvidt der er indikationer på værdiforringelse. Efter-
som COVID-19-pandemien fortsat påvirker verdensøkonomien, kan der være både eksterne og in-
terne indikationer på, at aktiver eller CGU'er kan være værdiforringede, fx fald i aktie- og råvarepri-
ser, ændringer i markedsrenter, nedlukning af produktionsfaciliteter og butikker, reduceret efter-
spørgsel og dermed omsætning og ændringer i salgspriser for varer og tjenesteydelser. 

COVID-19-pandemiens negative påvirkning kan medføre ændringer, der bør afspejles i prognoser og 
budgetter over de forventede fremtidige pengestrømme. 
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15 Materielle aktiver 
 Koncern   

t.DKK 

Grunde og 

bygninger 

Produktions-

anlæg og 

maskiner 

Andre 

anlæg, 

drifts-

materiel og 

inventar 

Materielle 

aktiver 

under 

udførelse I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2021 156.633 96.543 18.833 88.525 360.534 
Valutakursregulering i udenlandske 

virksomheder 0 0 148 0 148 
Tilgang ved køb af tilknyttede virk-

somheder 36.366 807 3.714 927 41.814 
Tilgang 9.643 38.637 10.797 9.894 68.971 
Overført 91.207 3.721 0 -94.928 0 
Afgang 0 -563 -4.861 0 -5.424 
Overført til aktiver vedrørende  

ophørende aktiviteter 0 -15.002 0 0 -15.002 
 

     

Kostpris 31. december 2021 293.849 124.143 28.631 4.418 451.041 
 

     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 22.173 45.890 7.571 0 75.634 
Valutakursregulering i udenlandske 

virksomheder 0 0 45 0 45 
Afskrivninger 7.790 16.966 6.054 0 30.810 
Afgang 0 -202 -2.794 0 -2.996 
Overført til aktiver vedrørende  

ophørende aktiviteter 0 -2.879 0 0 -2.879 
 

     

Ned- og afskrivninger 31. december 
2021 29.963 59.775 10.876 0 100.614 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 263.886 64.368 17.755 4.418 350.427 

 
     

I materielle aktiver indgår finansielle 
leasingaktiver med regnskabsmæs-
sig værdi på i alt 7.367 17.816 2.672 - 27.855 

 
     

Årets indregnede låneomkostninger 633 - - - 633 

 
     

Afskrives over  30 år 7-10 år 3-7 år -  
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15 Materielle aktiver (fortsat) 
 Modervirksomhed   

t.DKK 

Grunde og 

bygninger 

Produktions-

anlæg og 

maskiner 

Andre 

anlæg, 

drifts-

materiel og 

inventar 

Materielle 

aktiver 

under 

udførelse I alt 
 

     

Kostpris 1. januar 2021 156.633 96.543 12.236 88.525 353.937 
Tilgang 9.080 18.060 4.234 4.417 35.791 
Overført 84.803 3.721 0 -88.524 0 
Afgang 0 -513 -1.988 0 -2.501 
Overført til aktiver vedrørende  

ophørende aktiviteter 0 -15.002 0 0 -15.002 
 

     

Kostpris 31. december 2021 250.516 102.809 14.482 4.418 372.225 
 

     

Ned- og afskrivninger 1. januar 2021 22.173 45.890 5.548 0 73.611 
Afskrivninger 6.409 15.773 2.478 0 24.660 
Afgang 0 -196 -1.174 0 -1.370 
Overført til aktiver vedrørende  

ophørende aktiviteter 0 -2.879 0 0 -2.879 
 

     

Ned- og afskrivninger 31. december 
2021 28.582 58.588 6.852 0 94.022 

 
     

Regnskabsmæssig værdi  
31. december 2021 221.934 44.221 7.630 4.418 278.203 

 
     

I materielle aktiver indgår finansielle 
leasingaktiver med regnskabsmæs-
sig værdi på i alt 5.668 3.821 - - 9.489 

 
     

Årets indregnede låneomkostninger 587 - - - 587 

 
     

Afskrives over 30 år 7-10 år 3-7 år -  

 
    

 
 

COVID-19-kommentar 

Virksomheden bør som følge af COVID-19-pandemien genoverveje forudsætningerne om fremtidig 
brug af materielle aktiver, herunder aktivets resterende levetid og aktivets eventuelle restværdi.  

Materielle aktiver kan som følge af pandemien være anvendt i mindre grad eller være overflødige i en 
periode, hvilket kan føre til, at virksomheden ændrer planer for anvendelsen af aktiver, hvilket kan 
medføre en revurdering af den resterende levetid. Derudover kan en svag økonomi påvirke materielle 
aktivers restværdi. 
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 Modervirksomhed   
t.DKK 2021 2020 
 

  

16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 
Kostpris 1. januar  18.593 18.593 
Tilgang 61.322 0 
 

  

Kostpris 31. december 79.915 18.593 
 

  

Værdireguleringer 1. januar 27.083 24.832 
Valutakursregulering  121 101 
Udloddet udbytte 0 -1.000 
Årets resultat 7.938 3.150 
 

  

Værdireguleringer 31. december 35.142 27.083 
 

  

Regnskabsmæssig værdi 31. december 115.057 45.676 

 
  

Heraf udgør regnskabsmæssig værdi af ikke-afskrevne merværdier 29.791 6.817 

 
  

   

Merværdier ved første indregning af den tilknyttede virksomhed Industri C Handel AB udgør 
23.568 t.DKK, heraf udgør goodwill 17.500 t.DKK.  

Navn og hjemsted 

Stemme- og 

ejerandel 

Resultat 

t.DKK 

Egenkapital 

t.DKK     

Industri C Handel A/S, Aarhus, Danmark 90 % 6.129 40.390 
Industri C Handel AB, Ystad, Sverige 100 % 6.809 44.876 
    

Alle tilknyttede virksomheder er selvstændige enheder. 

17 Kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalinteresser 
 Koncern   

t.DKK 

Kapitalandele 

i associerede 

virksomheder 

Kapitalandele 

i kapital-

interesser I alt 
 

   

Kostpris 1. januar 2021 5.125 2.640 7.765 
Tilgang 3.000 0 3.000 
 

   

Kostpris 31. december 2021 8.125 2.640 10.765 
 

   

Værdireguleringer 1. januar 2021 1.875 410 2.285 
Årets resultat 1.600 596 2.196 
 

   

Værdireguleringer 31. december 2021 3.475 1.006 4.481 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 11.600 3.646 15.246 

 
   

Heraf udgør ikke-afskrevne forskelsbeløb 4.137 0 4.137 
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17 Kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalinteresser (fortsat) 
  

 Modervirksomhed   

t.DKK 

Kapitalandele 

i associerede 

virksomheder 

Kapitalandele 

i kapital-

interesser I alt 
 

   

Kostpris 1. januar 2021 5.125 2.640 7.765 
Tilgang 3.000 0 3.000 
 

   

Kostpris 31. december 2021 8.125 2.640 10.765 
 

   

Værdireguleringer 1. januar 2021 1.875 410 2.285 
Årets resultat 1.600 596 2.196 
 

   

Værdireguleringer 31. december 2021 3.475 1.006 4.481 
 

   

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021 11.600 3.646 15.246 

 
   

Heraf udgør ikke-afskrevne forskelsbeløb 4.137 0 4.137 

 
   

Merværdier ved første indregning af 10 % yderligere kapitalandele i Industri C Finland OY udgør 
987 t.DKK, heraf udgør goodwill 255 t.DKK.  

Navn og hjemsted 

Stemme- og 

ejerandel 

Resultat 

t.DKK 

Egenkapital 

t.DKK     

Associerede virksomheder    
Industri C Norge AS, Oslo, Norge 40 % 3.834 15.799 
Industri C Finland OY, Helsinki, Finland 35 % 3.355 13.825 
Kapitalinteresser    
Industri C2 Norge AS, Bergen, Norge 25 % 2.384 14.584 

 

COVID-19-kommentar 

Virksomheden skal vurdere, hvorvidt der er sket en værdiforringelse af dens investeringer i associe-
rede virksomheder og kapitalinteresser. IAS 28 kræver, at associerede virksomheder og kapital-
interesser skal betragtes som pengestrømsfrembringende enheder (CGU) frem for at blive opdelt i 
separate pengestrømsfrembringende enheder, som er fastlagt af den associerede virksomhed 
henholdsvis kapitalinteressen. Nedskrivningstesten skal udføres i overensstemmelse med kravene i 
IAS 36. 

18 Udskudte skatteaktiver 

Koncernen har pr. 31. december 2021 indregnet skatteaktiv på i alt 494 t.DKK. Skatteaktivet sammen-
sætter sig af fremførbare skattemæssige underskud på 13 t.DKK og uudnyttede skattemæssige fradrag i 
form af tidsmæssige forskelle på 481 t.DKK. 

Ledelsen har på baggrund af budgetterne frem til 2024 vurderet det sandsynligt, at der vil være fremti-
dig skattepligtig indkomst til rådighed, hvori uudnyttede skattemæssige underskud og uudnyttede skat-
temæssige fradrag kan udnyttes. 

COVID-19-kommentar 

Sandsynligheden for en fremtidig realisation af fremførbare skattemæssige underskud kan ændres 
væsentligt som følge af COVID-19-pandemien. Virksomheden skal overveje indvirkningen af den 
eventuelle nedgang i virksomhedens økonomiske prognoser for fremtidige skattepligtige fortjenester 
og tilbageførsler af skattepligtige midlertidige forskelle. 
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 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

19 Tilgodehavender 
Heraf forfalder til betaling mere end 1 år efter regn-

skabsårets udløb 2.222 1.342 728 601 

 
    

     

20 Kontraktaktiver og -forpligtelser  
Salgsværdi af udført arbejde 110.108 98.672 110.108 98.672 
Modtagne acontobetalinger  -107.726 -95.149 -107.726 -95.149 
Udskudt omsætning vedrørende salg af varer  -1.553 -1.160 -1.553 -1.160 
 

    

 829 2.363 829 2.363 

 
    

der indregnes således: 
    

Kontraktaktiver, salgsværdi af entrepriser  12.334 11.325 12.334 11.325 
Kontraktforpligtelser, forudbetalinger  -9.952 -7.802 -9.952 -7.802 
Kontraktforpligtelser, udskudt omsætning -1.553 -1.160 -1.553 -1.160 
 

    

 829 2.363 829 2.363 

 
    

     

21 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier  

Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstru-
menter, såsom valutaterminskontrakter og rente- og valutaswaps. 

Indregnede transaktioner 

Sikring af indregnede transaktioner omfatter væsentligst tilgodehavender og gældsforpligtelser. 

Valutarisici 

Valuta (t.DKK) 

Betaling/ 

udløb 

Tilgode-

havender  

Gælds-

forpligtelser 

Afdækket 

ved valuta-

termins-

kontrakter 

og 

valutaswaps 

Netto-

position        

USD < 1 år 
> 1 år 

7.750 
311 

-5.113 
-32.540 

-1.250 
29.222 

1.387 
-3.007 

SEK < 1 år 
> 1 år 

5.562 
127 

-2.917 
-17.178 

-1.659 
16.433 

986 
-618 

NOK < 1 år 
> 1 år 

4.922 
22 

-1.337 
-13.351 

-3.373 
12.050 

212 
-1.279 

EUR < 1 år 
> 1 år 

2.255 
1 

-973 
-6.893 

-952 
6.660 

330 
-232 

Øvrige < 1 år 
> 1 år 

283 
0 

-1.055 
-1.450 

1.218 
1.425 

446 
-25 

  
    

  21.233 -82.807 59.774 -1.800 
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21 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier (fortsat) 

Forventede fremtidige transaktioner 

Koncernen afdækker forventede valutarisici vedrørende varesalg og varekøb inden for det førstkom-
mende år med valutaterminskontrakter. Desuden afdækkes enkelte større mulige fremtidige transaktio-
ner med betydelige risici efter det førstkommende år med valutaoptioner. 

  Kontraktmæssig værdi 

Gevinster og tab indregnet i 

egenkapitalen     
t.DKK Periode 2021 2020 2021 2020 
 

     

Valutaterminskontrakter 0-6 måneder 162.999 130.378 -1.442 177 

  
    

Renterisici 

Koncernen afdækker renterisici ved hjælp af renteswaps, hvorved variable rentebetalinger omlægges til 
faste rentebetalinger.  

 2021 2020    

t.DKK 

Bereg-

nings-

mæssig 

hoved-

stol 

Værdi-

regule-

ring 

indregnet 

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest-

løbetid 

Bereg-

nings-

mæssig 

hoved-

stol 

Værdi-

regule-

ring  

indregnet 

på egen-

kapitalen 

Dags-

værdi 

Rest-

løbetid          
    mdr.    mdr. 

Renteswaps 6.893 -834 -799 0-48 6.893 35 35 0-60 

 
   

 
   

 

De sikrede pengestrømme forventes realiseret og vil påvirke resultatet over renteswappens restløbetid. 

COVID-19-kommentar 

Under de nuværende omstændigheder kan en virksomheds transaktioner udsættes, annulleres eller 
forekomme i betydeligt lavere volumener end oprindeligt forventet. Hvis COVID-19-pandemien påvir-
ker sandsynligheden for, at afdækkede forventede transaktioner finder sted, og/eller den tidsperiode, 
der er angivet ved starten af en sikring, skal virksomheden vurdere, hvorvidt den forventede transak-
tion eller en andel heraf fortsat er sikret, eller om den er påvirket af ineffektivitet. 

Dagsværdioplysninger 

Koncernen har følgende aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi: 

t.DKK 
Børsnote-

rede aktier  

Børs-

noterede 
obligationer 

Afledte 

finansielle 
instrumenter     

Koncern    
Dagsværdi, ultimo 9.532 5.099 -2.064 
Værdireguleringer i resultatopgørelsen 540 102 0 
Ændringer, der er indregnet i reserve for sikringstrans-

aktioner 
0 0 -2.276 

Dagsværdiniveau 1 1 2 
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21 Afledte finansielle instrumenter og oplysninger om dagsværdier (fortsat) 

t.DKK 

Børsnote-

rede aktier  

Børs-
noterede 

obligationer 

Afledte 
finansielle 

instrumenter     

Modervirksomhed    
Dagsværdi, ultimo 1.307 0 -1.984 
Værdireguleringer i resultatopgørelsen 44 0 0 
Ændringer, der er indregnet i reserve for sikringstrans-

aktioner 
0 0 -2.188 

Dagsværdiniveau 1 1 2 
 

COVID-19-kommentar 

Dagsværdiansættelsen kan være påvirket af væsentlig usikkerhed på grund af den nuværende situa-
tion, hvilket medfører et bredere spænd i dagsværdiestimater. Virksomheden skal foretage en vurde-
ring med henblik på at bestemme den værdi i dagsværdispændet, der bedst repræsenterer dagsvær-
dien under de givne omstændigheder.  

Den nuværende volatilitet i markedspriserne afspejler ikke nødvendigvis dagsværdien, eftersom pri-
serne kan stamme fra ikke-regulære transaktioner. En væsentlig nedgang i volumen eller aktivitet i 
markedet kan også påvirke de værdiansættelsesteknikker, der anvendes til dagsværdimålingen. Virk-
somhederne vil have behov for at vurdere, hvordan disse teknikker er anvendt, og hvorvidt input er 
observerbare på balancedagen. 

 
 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

22 Periodeafgrænsningsposter 
Forsikringspræmier 1.758 201 1.387 120 
Øvrige 285 276 202 204 
 

    

 2.043 477 1.589 324 

 
    

     

23 Aktiekapital 

Aktiekapitalen består af: 

5.000 A-aktier a 1.000 DKK 
80.500 B-aktier a 1.000 DKK 

For hver A-aktie gives ret til 5 stemmer, mens 1 B-aktie giver ret til 1 stemme. Aktiekapitalen har ikke 
været ændret i de seneste 5 år. 

Virksomheden besidder ingen egne kapitalandele på balancetidspunktet. Der har heller ikke været køb 
og salg af egne kapitalandele i regnskabsåret. 
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 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

24 Udskudt skat 
Udskudt skat 1. januar 12.885 10.203 11.640 10.068 
Årets regulering af udskudt skat 5.408 2.629 3.299 1.519 
Tilkøb af tilknyttede virksomheder 2.668 0 0 0 
Skat af egenkapitaltransaktioner -569 53 -569 53 
 

    

Udskudt skat 31. december 20.392 12.885 14.370 11.640 

 
    

Udskudt skat vedrører: 
    

Immaterielle aktiver 2.581 2.312 2.581 2.312 
Materielle aktiver 15.534 8.417 11.732 10.435 
Finansielle aktiver (interne avancer) 0 0 -1.494 -1.271 
Kortfristede aktiver 5.230 3.528 3.199 1.326 
Hensatte forpligtelser -1.885 -909 -769 -774 
Gældsforpligtelser -574 -477 -398 -433 
Finansielle instrumenter til sikring af fremtidige  

pengestrømme -481 45 -481 45 
Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -13 -31 0 0 
 

    

 20.392 12.885 14.370 11.640 

 
    

Udskudt skat indregnes således i balancen: 
    

Udskudte skatteaktiver -494 -31 0 0 
Udskudte skatteforpligtelser 20.886 12.916 14.370 11.640 
 

    

 20.392 12.885 14.370 11.640 

 
    

Tidspunktet for udligning af udskudte  
skatteforpligtelser forventes at blive: 

    
0-1 år 5.633 4.072 2.391 1.035 
1-5 år 11.807 5.943 9.966 8.648 
> 5 år 3.446 2.901 2.013 1.957 
 

    

 20.886 12.916 14.370 11.640 
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 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

25 Andre hensatte forpligtelser 
Garantiforpligtelser 1. januar 3.750 3.090 3.250 2.610 
Anvendt i året -1.006 -1.588 -1.446 -1.247 
Ubenyttede garantiforpligtelser, tilbageført 0 -24 0 -24 
Hensat for året 5.097 2.133 1.461 1.789 
Regnskabsårets forskydning i nutidsværdier som 

følge af tidsforløbet m.v. 334 139 135 122 
Overført til forpligtelser vedrørende ophørende akti-

viteter -2.340 0 -2.340 0 
 

    

Andre hensatte forpligtelser 31. december 5.835 3.750 1.060 3.250 

 
    

Forfaldstidspunkterne for andre hensatte  
forpligtelser forventes at blive: 

    
0-1 år 3.431 1.867 0 1.779 
> 1 år 2.404 1.883 1.060 1.471 
 

    

 5.835 3.750 1.060 3.250 

 
    

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser ved sædvanlig 1 års garanti på VVS- og ventilationsprodukter 
samt 1 og 5 års garanti og forpligtelser på større ventilationsanlæg og varmeanlæg. 

   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

26 Langfristet gæld  

Gældsforpligtelserne fordeles således: 

Realkreditinstitutter     
Langfristet 183.282 97.055 158.378 96.355 
Kortfristet 5.200 3.150 4.850 3.150 
 

    

 188.482 100.205 163.228 99.505 
 

    

Kreditinstitutter     
Langfristet 21.272 25.074 17.643 25.074 
Kortfristet 3.410 2.181 3.138 2.181 
Kassekredit 6.644 2.687 0 0 
 

    

 31.326 29.942 20.781 27.255 
 

    

Anden gæld     
Langfristet 1.900 0 1.400 0 
 

    

Gældsforpligtelser i alt 221.708 130.147 185.409 126.760 
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26 Langfristet gæld (fortsat) 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

Gældsforpligtelserne er indregnet således i  
balancen: 

    
Langfristede gældsforpligtelser 206.454 122.129 177.421 121.429 
Kortfristede gældsforpligtelser 15.254 8.018 7.988 5.331 
 

    

 221.708 130.147 185.409 126.760 

 
    

Dagsværdi 214.238 128.070 182.471 125.383 

 
    

Nominel værdi 223.207 134.659 187.314 121.972 

 
    

Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder efter 
5 år fra regnskabsårets udløb (regnskabsmæssig 
værdi) 145.309 69.220 117.889 69.220 

 
    

Leasingforpligtelser 
 Koncern   
 2021 2020    

t.DKK 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 
 

      

1-5 år 4.142 -301 3.841 4.858 -410 4.448 
> 5 år 15.375 -1.298 14.077 17.292 -1.579 15.713 
 

      

 19.517 -1.599 17.918 22.150 -1.989 20.161 

 
      

 
 Modervirksomhed   
 2021 2020    

t.DKK 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 

Leasing-

ydelse Rente 

Regnskabs-

mæssig 

værdi 
 

      

0-1 år 681 -99 582 1.493 -142 1.351 
1-5 år 3.536 -279 3.257 5.712 -803 4.909 
> 5 år 12.961 -1.133 11.828 17.059 -1.221 15.838 
 

      

 17.178 -1.511 15.667 24.264 -2.166 22.098 

 
      

 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

27 Skyldig selskabsskat 
Skyldig selskabsskat 1. januar 3.951 3.239 3.951 1.601 
Årets aktuelle skat inkl. sambeskattede tilknyttede 

virksomheder 12.809 11.127 7.885 9.468 
Betalt selskabsskat i året -12.025 -10.415 -8.076 -7.118 
 

    

Skyldig selskabsskat 31. december 4.735 3.951 3.760 3.951 
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 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

28 Personaleomkostninger og  
incitamentsprogrammer 
Gager og lønninger 132.031 110.734 70.348 70.523 
Pensioner 1.498 1.130 801 720 
Andre omkostninger til social sikring 928 911 646 589 
 

    

 134.457 112.775 71.795 71.832 

 
    

Personaleomkostninger indregnes således i 
koncern- og årsregnskabet: 

    
Produktion  96.123 83.512 53.381 53.638 
Distribution 22.797 15.456 9.517 9.845 
Administration 15.537 13.807 8.897 8.349 
 

    

 134.457 112.775 71.795 71.832 

 
    

Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede 445 382 287 291 

 
    

I personaleomkostninger indgår gager til modervirksomhedens direktion med 3.175 t.DKK (2020: 
3.081 t.DKK) og pensioner med 523 t.DKK (2020: 505 t.DKK) samt honorar til modervirksomhedens 
bestyrelse med 600 t.DKK (2020: 580 t.DKK). 

Incitamentsprogrammer 

Incitamentsprogrammet til direktionen og ledende medarbejdere i modervirksomheden omfatter mulig-
heden for i perioden 2022-2024 at nytegne aktier op til 3 % af den nuværende aktiekapital til en kurs 
beregnet som den nuværende indre værdi forrentet med 15 % p.a. Tegningen kan højst ske med 1/3 pr. 
år. Der kan således i perioden indtil 2024 maksimalt nytegnes nom. 2.565.000 DKK aktier til kurs 1230, 
kurs 1415 samt kurs 1627, svarende til en kursværdi på i alt 3.653 t.DKK. 

29 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 

Eventualaktiver 

Industri C Stor Koncern A/S er part i en verserende retssag mod en tidligere samarbejdspartner, der har 
opsagt eneimportøraftalen i Danmark. Virksomhedens ledelse har anlagt erstatningssag på 
2,3 mio. DKK. Det er uvist, hvornår sagen afsluttes. 

Eventualforpligtelser 

Koncernen er part i enkelte igangværende retssager. Det er ledelsens opfattelse, at udfaldet af disse 
retssager ikke vil påvirke koncernens finansielle stilling ud over de tilgodehavender og forpligtelser, der 
er indregnet i balancen pr. 31. december 2021. 

Modervirksomheden er sambeskattet med dens danske tilknyttede virksomhed. Som administrationssel-
skab hæfter virksomheden ubegrænset og solidarisk med den tilknyttede virksomhed for danske sel-
skabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. De sam-
beskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse på skyldige selskabsskatter og kildeskatter 
på udbytte, renter og royalties udgør 73 t.DKK pr. 31. december 2021. Eventuelle senere korrektioner 
af sambeskatningsindkomsten eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør 
et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.  

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for fællesregistrering af moms. 
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29 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. (fortsat) 

Operationelle leasingforpligtelser 

Koncernens selskaber har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasing-
ydelse på 1.220 t.DKK. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 48 måneder med en samlet nominel 
restleasingydelse på 4.880 t.DKK. 

COVID-19-kommentar 

Årsregnskabslovens § 93, stk. 3, kræver, at virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse, hvis 
en kreditor frivilligt har tilkendegivet at ville træde tilbage til fordel for alle virksomhedens andre kre-
ditorer med henblik på dækning for deres tilgodehavender i virksomheden. 

For enhver forpligtelse, der er omfattet af tilbagetrædelsen, skal det udestående beløb, tidspunktet 
for forfald og eventuelle særlige vilkår for tilbagetrædelsen oplyses. 

Tilbagetrædelseserklæringer afgives normalt kun i situationer, hvor virksomheden er nødlidende, og 
virksomheden forsøges rekonstrueret. Tilbagetrædelseserklæringen kan gives over for både eksiste-
rende og fremtidige kreditorer. Oplysninger herom bør også anføres. 

Oplysningerne bør også omtales i ledelsesberetningen, idet der normalt er tale om et væsentligt for-
hold for regnskabsbrugerens forståelse af årsrapporten. 

 
   

 Koncern Modervirksomhed    
t.DKK 2021 2020 2021 2020 
 

    

30 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for  
realkreditinstitutter: 

    
Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi 

på 175.658 82.553 147.233 82.553 

 
    

Produktionsanlæg og maskiner med en regnskabs-
mæssig værdi på  53.760 35.910 46.690 35.910 

 
    

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for kon-
cernens bankforbindelser: 

    
Leasingaktiver ligger til sikkerhed for leasingforplig-

telser 27.855 18.554 9.489 7.199 

 
    

Ejerpantebreve, 4 mio. DKK, i grunde og bygninger 
med en regnskabsmæssig værdi på 7.000 7.000 7.000 7.000 

 
    

Virksomheden har desuden stillet kaution for den tilknyttede virksomheds banklån, maks. 500 t.DKK. 
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31 Nærtstående parter  

Industri C Stor Koncern A/S' nærtstående parter omfatter følgende: 

Bestemmende indflydelse 

A. Dinesen, Svanevej 18, 2100 Handelsby 
A. Dinesen besidder majoriteten af aktiekapitalen i virksomheden. 

Transaktioner med nærtstående parter 
   

t.DKK 2021 2020 
 

  

Koncern   
Salg af varer til associerede virksomheder 93.216 87.248 
Køb af advokatydelser fra bestyrelsesmedlem A. Andersen 775 525 
   
Gæld til associerede virksomheder 5.800 1.750 
   
Modervirksomhed   
Salg af varer til tilknyttede virksomheder 148.880 116.386 
Salg af varer til associerede virksomheder 93.216 87.248 
Køb af advokatydelser fra bestyrelsesmedlem A. Andersen 775 525 
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder 849 866 
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder 52 0 
   
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 10.371 11.301 
Gæld til tilknyttede virksomheder 760 0 
Gæld til associerede virksomheder 5.800 1.750 

Ud over udlodning af udbytte har der ikke været transaktioner med kapitalejerne. 

Vederlag til modervirksomhedens direktion og bestyrelse fremgår af note 27. 

  

 Modervirksomhed   
t.DKK 2021 2020    

32 Resultatdisponering 
Forslag til resultatdisponering   
Foreslået udbytte, 8 % (7 %) 6.840 5.985 
Overført til egenkapitalreserver 35.753 27.231    

 42.593 33.216    

 
  

 Koncern   
t.DKK 2021 2020 
 

  

33 Ændring i driftskapital 
Ændring i varebeholdninger 3.952 1.880 
Ændring i tilgodehavender 5.536 -1.926 
Ændring i leverandører og anden gæld -6.632 1.520 
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter indregnet via egenkapitalen -2.276 212 
 

  

 580 1.686 
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 Koncern   
t.DKK 2021 2020 
 

  

34 Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter 
Immaterielle aktiver 3.123 0 
Materielle aktiver 41.815 0 
Varebeholdninger 24.209 0 
Tilgodehavender 13.999 0 
Likvide beholdninger 2.415 0 
Bankgæld -2.860 0 
Realkredit -26.463 0 
Udskudt skat -2.668 0 
Leverandørgæld -8.912 0 
Anden gæld -836 0 
 

  

 43.822 0 
Goodwill 17.500 0 
 

  

Kostpris 61.322 0 
Heraf likvid beholdning -2.415 0 
 

  

Kontant kostpris 58.907 0 

 
  

Forskelsbeløb ved første indregning af den tilknyttede virksomhed Industri C Handel AB udgør 
23.568 t.DKK, heraf udgør goodwill 17.500 t.DKK.  

  

 Koncern   
t.DKK 2021 2020 
 

  

35 Likvider 
Likvider 1. januar 55.036 76.925 
Årets urealiserede kursreguleringer 11 2 
 

  

Regulerede likvider 1. januar 55.047 76.927 

 
  

Likvider 31. december omfatter: 
  

Værdipapirer, løbetid under 3 måneder 811 2.691 
Likvide beholdninger 76.375 52.345 
 

  

 77.186 55.036 

 
  

Værdipapirer 31. december omfatter: 
  

Værdipapirer, løbetid under 3 måneder, medtaget under likvider 811 2.691 
Værdipapirer henført til investeringsaktivitet 13.820 24.151 
 

  

 14.631 26.842 
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  Koncern Modervirksomhed     
Note t.DKK 2021 2020 2021 2020 

  
    

 AKTIVER     
 Anlægsaktiver      

14 Immaterielle anlægsaktiver     
 Færdiggjorte udviklingsprojekter 3.912 3.374 3.912 3.374 
 Patenter og licenser 3.535 750 0 0 
 Goodwill  20.639 5.877 0 0 
 Udviklingsprojekter under udførelse 5.307 4.333 5.307 4.333 
  

    

  33.393 14.334 9.219 7.707 
  

    

15 Materielle anlægsaktiver     
 Grunde og bygninger 263.886 134.460 221.934 134.460 
 Produktionsanlæg og maskiner 64.368 50.653 44.221 50.653 
 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 17.755 11.262 7.630 6.688 
 Materielle aktiver under udførelse  4.418 88.525 4.418 88.525 
  

    

  350.427 284.900 278.203 280.326 
  

    

 Finansielle anlægsaktiver     
16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0 0 115.057 45.676 
17 Kapitalandele i associerede virksomheder 11.600 7.000 11.600 7.000 
18 Kapitalandele i kapitalinteresser 3.646 3.050 3.646 3.050 

  
    

  15.246 10.050 130.303 55.726 
  

    

 Anlægsaktiver i alt 399.066 309.284 417.725 343.759 
  

    

 Omsætningsaktiver     
 Varebeholdninger     
 Råvarer og hjælpematerialer 17.137 12.730 2.618 6.554 
 Varer under fremstilling 10.460 4.718 920 1.044 
 Fremstillede varer og handelsvarer 10.880 8.307 1.261 3.727 
  

    

  38.477 25.755 4.799 11.325 
  

    

19 Tilgodehavender     
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.896 47.309 23.152 33.243 

20 Kontraktaktiver 12.334 11.325 12.334 11.325 

 
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomhe-

der 0 0 10.371 11.301 
21 Afledte finansielle instrumenter 212 0 0 204 
18 Udskudte skatteaktiver 494 31 0 0 

 Andre tilgodehavender 3.985 5.864 2.443 848 
22 Periodeafgrænsningsposter 2.043 477 1.589 324 

  
    

  63.964 65.006 49.889 57.245 
  

    

21 Værdipapirer og kapitalandele 14.631 26.842 1.307 14.223 
  

    

 Likvide beholdninger 76.375 52.345 59.591 40.057 
  

    

 Omsætningsaktiver i alt 193.447 169.948 115.586 122.850 
  

    

13 Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter 29.626 0 29.626 0 
  

    

 AKTIVER I ALT 622.139 479.232 562.937 466.609 
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  Koncern Modervirksomhed     
Note t.DKK 2021 2020 2021 2020 

  
    

 PASSIVER     
 Egenkapital     

23 Aktiekapital 85.500 85.500 85.500 85.500 

 
Nettoopskrivning efter den indre værdis  

metode 0 0 42.263 32.008 
 Reserve for udviklingsomkostninger 0 0 7.190 6.011 
 Reserve for valutakursreguleringer -528 -649 0 0 
 Reserve for sikringstransaktioner -1.548 159 -1.984 204 
 Overført resultat 232.360 196.607 182.815 157.894 
 Foreslået udbytte 6.840 5.985 6.840 5.985 
  

    

 Aktionærer i Industri C Stor Koncern A/S’ 
andel af egenkapital 322.624 287.602 322.624 287.602 

 Minoritetsinteresser 4.624 3.811 0 0 
  

    

 Egenkapital i alt 327.248 291.413 322.624 287.602 
  

    

 Hensatte forpligtelser     
24 Udskudt skat 20.886 12.916 14.370 11.640 
25 Andre hensatte forpligtelser 5.835 3.750 1.060 3.250 

  
    

 Hensatte forpligtelser i alt 26.721 16.666 15.430 14.890 
  

    

 Gældsforpligtelser     
26 Langfristede gældsforpligtelser     

 Realkreditinstitutter 183.282 97.055 158.378 96.355 
 Kreditinstitutter 21.272 25.074 17.643 25.074 
 Anden gæld 1.900 0 1.400 0 
  

    

  206.454 122.129 177.421 121.429 
  

    

 Kortfristede gældsforpligtelser     
26 Kortfristet del af langfristede gældsforplig-

telser 8.610 5.331 7.988 5.331 
 Kreditinstitutter 6.644 2.687 0 0 

26 Afledte finansielle instrumenter 2.241 0 1.984 0 
19 Kontraktforpligtelser 11.505 8.962 11.505 8.962 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.603 19.474 7.991 18.459 
 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 760 0 
 Gæld til associerede virksomheder 5.800 1.750 5.800 1.750 

27 Selskabsskat 4.735 3.951 3.760 3.951 
 Anden gæld 2.042 6.869 2.138 4.235 
  

    

  56.180 49.024 41.926 42.688 
  

    

 Forpligtelser vedrørende ophørende  
aktiviteter 5.536 0 5.536 0 

  
    

 Gældsforpligtelser i alt 262.634 171.153 219.347 164.117 
  

    

 PASSIVER I ALT 622.139 479.232 562.937 466.609 
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Årsrapporten for Industri C Stor Koncern A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor). Der er ingen ændringer i anvendt regnskabsprak-
sis i forhold til sidste år. 

I nedenstående oversigt er kort redegjort for koncernens og modervirksomhedens valgte anvendte regn-
skabspraksis. 

Koncernregnskab 

Regnskabspost Valg af regnskabspraksis 

Tilknyttede virksomheder Fuld konsolidering  

Klassifikation af fællesledede arrangementer Foretages med udgangspunkt i IFRS 11 Joint  

Arrangements 

Kapitalandele i associerede virksomheder,  
kapitalinteresser og joint ventures  

Indre værdis metode  

Driftsfællesskaber  Indregning linje for linje i forhold til ejerandel 

Køb og salg af minoritetsinteresser Indregnes som ejertransaktioner direkte i egenkapitalen 

Virksomhedssammenslutninger Overtagelsesmetoden med udgangspunkt i IFRS 3 Busi-
ness Combinations 

Koncerninterne virksomhedssammenslutninger Book value-metoden 

Omregning af regnskaber i fremmed valuta Slutkursmetoden for selvstændige enheder og temporal-

metoden for integrerede enheder 

For yderligere om koncernens anvendte regnskabspraksis uddybes nedenfor:  

Virksomhedssammenslutninger 

Ved opnåelse af kontrol anvendes overtagelsesmetoden, som den fortolkes i henhold til IFRS 3, bortset 
fra to følgende områder. 

Ved første indregning af minoritetsinteresser har virksomheden valgt at indregne 100 % goodwill ved 
erhvervelse af tilknyttede virksomheder, der ikke ejes 100 %.  

Ved afståelse af kontrol genmåles bibeholdte kapitalandele som udgangspunkt ikke til dagsværdi, men 
en forholdsmæssig andel af den regnskabsmæssige indre værdi på bibeholdte kapitalandele anvendes 
som udgangspunkt for den fremtidige måling efter indre værdis metode eller som en ny kostpris, hvis de 
bibeholdte kapitalandele klassificeres som andre værdipapirer og kapitalandele. Hvis bibeholdte kapital-
andele fremadrettet måles til dagsværdi, foretages der genmåling til dagsværdi via resultatopgørelsen.  

Valutaomregning 

Kursregulering af mellemværender i fremmed valuta, der anses som en integreret del af den samlede 
nettoinvestering i tilknyttede virksomheder, indregnes direkte i reserven for valutakursreguleringer un-
der egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursgevinster og -tab på afledte finansielle instrumen-
ter, indgået til kurssikring af udenlandske tilknyttede virksomheder, direkte i reserven for valutakursre-
guleringer under egenkapitalen. 

Ved indfrielse af mellemværender eller afledte finansielle instrumenter, der hidtil har været anset som 
en integreret del af nettoinvesteringen, indregnes valutakursreguleringer fortsat i reserven for valuta-
kursreguleringer under egenkapitalen indtil kapitalandelene afhændes.   
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Modervirksomhed 

Regnskabspost Valg af regnskabspraksis i henhold til loven 

Indtægter Som grundlag til fortolkning af lovens bestemmelser om 
indtægter anvendes IAS 18/11 

Immaterielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Udviklingsomkostninger Indregnes i balancen, hvis kriterierne herfor er opfyldt 

Materielle aktiver Kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger 

Leasingaftaler Klassifikation og indregning af leasingaftaler sker på 
grundlag af IAS 17 Leases 

Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomhe-
der samt kapitalinteresser i selskabsregnskabet 

Indre værdis metode med udgangspunkt i en målemeto-
detilgang 

Varebeholdninger Kostpris med tillæg af indirekte produktionsomkostnin-
ger eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere 

Kontraktaktiver og -forpligtelser Salgsværdi af udført arbejde i henhold til IAS 11 Con-
struction Contracts og modtagne betalinger vedrørende 
senere leveringsforpligtelser 

Finansielle tilgodehavender Amortiseret kostpris med fradrag for forventet tab i hen-
hold til IAS 39 Financial Instruments:  
Recognition and Measurement 

Finansielle aktiver Noterede finansielle aktiver måles til dagsværdi. Unote-
rede kapitalandele måles til kostpris eller lavere genind-

vindingsværdi 

Afledte finansielle instrumenter Dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen, 
bortset fra instrumenter der anvendes til regnskabs-

mæssig sikring, hvor værdiregulering midlertidigt indreg-
nes i egenkapitalen indtil det sikrede indregnes i resultat-
opgørelsen eller balancen. 

Finansielle gældsforpligtelser Amortiseret kostpris 

Udskudte skatter Balanceorienteret gældsmetode 

Ikke-finansielle gældsforpligtelser og hensatte forplig-
telser 

Nettorealisationsværdi 

Egne kapitalandele Køb og salg af egne kapitalandele indregnes direkte i 
egenkapitalen 

Klassifikation af transaktioner i pengestrømsopgørel-
sen 

Udbytteindtægter: Driftsaktivitet  

Renteindtægter og -omkostninger: Driftsaktivitet 

Udbytte til kapitalejere: Finansieringsaktivitet 
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For yderligere om anvendelsen af anvendt regnskabspraksis uddybes nedenfor:  

Resultatopgørelse 

Indregning af indtægter 

Ved indgåelse af salgskontrakter, der består af flere separate leveringsforpligtelser, opdeles kontrakt-
summen på de enkelte leveringsforpligtelser efter den relative dagsværdimetode. De separate leverings-
forpligtelser indregnes som nettoomsætning, når kriterierne er opfyldt gældende for salg af varer, tjene-
steydelser eller entreprisekontrakter.  

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på 
vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen. 

Omsætning fra salg af varer 

Omsætning fra salg af handelsvarer og færdigvarer, hvilket omfatter #, indregnes i nettoomsætningen, 
når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålide-
ligt, og betaling forventes modtaget. Tidspunktet for overgang af de væsentligste fordele og risici tager 
udgangspunkt i standardiserede leveringsbetingelser baseret på Incoterms® 2020. I salgstransaktioner, 
hvor solgte varer løbende leveres og integreres med købers ejendom, indregnes omsætning i nettoom-
sætningen, i takt med at levering sker, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets ud-
førte arbejder.  

Omsætning fra salg af tjenesteydelser 

Omsætning fra levering af tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrø-
rende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært, i takt med at serviceydelserne leveres. 

Omsætning fra entreprisekontrakter 

Entreprisekontrakter for #, hvor der leveres anlæg med høj grad af individuel tilpasning, indregnes i net-
toomsætningen, i takt med at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af 
årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Når resultatet af en entreprisekontrakt ikke kan skønnes 
pålideligt, indregnes omsætningen kun svarende til de medgåede omkostninger, i det omfang det er 
sandsynligt, at de vil blive genindvundet. 

Færdiggørelsesgraden opgøres med udgangspunkt i forbrugte omkostninger i forhold til seneste om-
kostningsestimat. 

Salgs- og markedsføringsomkostninger 

Salgs- og markedsføringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når virksomheden opnår kontrol 
med salgs- eller markedsføringsproduktet. 

Skat af årets resultat  

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, årets sambeskatningsbidrag og ændring i udskudt 
skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan 
henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner di-
rekte i egenkapitalen.  
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Balance 

Immaterielle aktiver 

Goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver 

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-
sens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives mellem # og # år.  

Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, 
dog maksimalt # år. 

Udviklingsprojekter 

Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperio-
den udgør sædvanligvis # år. 

Materielle aktiver 

Der foretages afskrivninger lineært over følgende forventede brugstider: 

  
Produktionsbygninger # år 
Administrationsbygninger  # år 
Produktionsanlæg og maskiner # år 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar # år 
  

Materielle aktiver, der er bestemt for salg, præsenteres som langfristede aktiver, indtil salget realiseres. 

Værdiforringelse af langfristede aktiver 

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver samt kapitalandele i tilknyttede virk-
somheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdifor-
ringelse.  

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv hen-
holdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis 
denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien 
opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktiv-
gruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. 

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere be-
står. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke. 

Aktiver vedrørende ophørende aktiviteter 

Aktiver klassificeres som aktiver vedrørende ophørende aktiviteter, når deres regnskabsmæssige værdi 
primært vil blive genindvundet gennem et salg inden for 12 måneder i henhold til en formel plan frem 
for gennem fortsat anvendelse. 

Aktiver eller afhændelsesgrupper vedrørende ophørende aktiviteter måles til den laveste værdi på tids-
punktet for klassifikationen som ophørende aktiviteter af regnskabsmæssig værdi eller dagsværdien 
med fradrag af salgsomkostninger. Der afskrives og amortiseres ikke på aktiver fra det tidspunkt, hvor 
de klassificeres som ophørende aktiviteter, idet dagsværdien (og dermed scrapværdien) mindst svarer 
til den regnskabsmæssige værdi. 
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Selskabsskat og udskudt skat 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af 
årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte 
acontoskatter. 

Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskriv-
ningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle – bortset 
fra virksomhedsovertagelser – er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat el-
ler skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige 
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, 
henholdsvis afvikling af forpligtelsen. 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, 
indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig 
indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og 
jurisdiktion. 

Præsentation af ophørende aktiviteter 

Ophørende aktiviteter udgør en betydelig del af virksomheden, hvis aktiviteter og pengestrømme opera-
tionelt og regnskabsmæssigt klart kan udskilles fra den øvrige virksomhed, og hvor enheden enten er 
afhændet eller udskilt som bestemt for salg, og salget forventes gennemført inden for ét år i henhold til 
en formel plan.  

Resultatet efter skat af ophørende aktiviteter og værdireguleringer efter skat af tilhørende aktiver og 
forpligtelser samt gevinst/tab ved salg præsenteres i en særskilt linje i resultatopgørelsen.  

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede- 
og associerede virksomheder samt kapitalinteresser i forhold til kostpris.  

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige 
skøn. 

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb. 

Reserve for udviklingsomkostninger 

Reserve for udviklingsomkostninger omfatter indregnede udviklingsomkostninger. Reserven kan ikke 
benyttes til udbytte eller dækning af underskud. Reserven reduceres eller opløses, hvis de indregnede 
udviklingsomkostninger afskrives eller udgår af virksomhedens drift. Dette sker ved overførsel direkte til 
egenkapitalens frie reserver. 

Reserve for valutakursreguleringer 

Reserve for valutakursreguleringer omfatter andel af valutakursdifferencer, opstået ved omregning af 
regnskaber for enheder med en anden funktionel valuta end danske kroner, kursreguleringer vedrø-
rende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af virksomhedens nettoinvesteringer i sådanne enheder, 
og kursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner, der valutakurssikrer virksomhedens nettoinveste-
ringer i sådanne enheder. Reserven opløses ved afhændelse af udenlandske enheder, eller hvis betingel-
serne for effektiv sikring ikke længere er til stede. Hvis kapitalandele i tilknyttede- og associerede virk-
somheder samt kapitalinteresser er omfattet af bindingskravet i reserven for nettoopskrivning efter den 
indre værdis metode, indgår valutakursreguleringer vedrørende kapitalandele i stedet i denne reserve. 
Reserven for valutakursreguleringer repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre 
et negativt beløb. 
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Reserve for sikringstransaktioner 

Reserve for sikringstransaktioner indeholder den akkumulerede nettoændring efter skat i dagsværdien 
af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige betalingsstrømme, og hvor den 
sikrede transaktion endnu ikke er realiseret. Reserven opløses, når den sikrede transaktion realiseres, 
hvis de sikrede pengestrømme ikke længere forventes realiseret, eller sikringsforholdet ikke længere er 
effektivt. Reserven repræsenterer ikke en selskabsretlig binding og kan derfor udgøre et negativt beløb. 

Foreslået udbytte 

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen 
(deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under 
egenkapitalen. 
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Oplysningskravet i ÅRL er præciseret, så virksomheder, der måler aktiver eller forpligtelser til dags-
værdi, jf. §§ 37 og 38, skal give oplysninger om anvendte værdiansættelsesmodeller og -teknikker ved 
beregning af dagsværdien, når dagsværdien opgøres på grundlag af væsentlige ikke-observerbare input 
på et aktivt marked, også betegnet som niveau 3 i dagsværdihierarkiet i IFRS 13. Oplysningskravet gæl-
der i henhold til loven som udgangspunkt alene for finansielle instrumenter, investeringsejendomme og 
biologiske aktiver. Efter EY's opfattelse vil oplysningskravet også være relevant at medtage ved måling 
af immaterielle og materielle aktiver eller kapitalandele i datter- og associerede virksomheder, som må-
les til dagsværdi i henhold til ÅRL § 41. 

De forskellige typer af aktivers placering i dagsværdihierarkiet er eksemplificeret nedenfor: 

Placering i dagsværdihierarki 

Niveau 1: salgsværdi på et velfungerende marked ► Børsnoterede værdipapirer  

► Råvarer (olie, korn, etc.) 

► CO2- og fiskekvoter 

Niveau 2: salgsværdi for enkelt bestanddele  
(fx renter og valutakurser) 

► Valutaterminskontrakter 

► Renteswaps (hvis ej korrigeret for egen kredit-
risiko) 

Niveau 3: kapitalværdi beregnet ved hjælp af al-
mindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller 
og -teknikker 

► Investeringsejendomme 

► Unoterede kapitalandele 

► Visse biologiske aktiver 

► Renteswaps (hvis korrigeret for egen kreditri-
siko 

Der er fortsat ikke krav om at oplyse om følsomhed ved ændring af væsentlige forudsætninger for opgø-
relsen af dagsværdi. Som vi ser det, kan oplysninger om følsomhed være brugbar værdi for regnskabs-
bruger, hvorfor EY anbefaler, at virksomheder, som har regnskabsposter, der måles til dagsværdi på 
niveau 3, ligeledes medtager oplysninger om følsomhed.  

Eksempel 1 – Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme 
   

t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  8.750 0 
Tilgang 0 7.500 
Årets værdireguleringer     500 1.250    

Dagsværdi 31. december 9.250 8.750 

 
  

   

Investeringsejendomme består af 2 udlejningsejendomme beliggende i udkanten af Düsseldorf i Tysk-
land, som blev anskaffet i januar 2020. Begge ejendomme er fuldt udlejede på 10-årige lejekontrakter til 
tredjemand. Den resterende lejeperiode for begge ejendomme udgør 8 år. 

Ejendommene (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret cashflow-
model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme for en 10-årig periode. Afkastkravet er 
fastsat af ekstern valuar. Dagsværdimålingen foretages på baggrund af estimerede lejeindtægter og for-
ventede driftsomkostninger inkl. planlagt vedligeholdelse.  
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Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Årlig leje pr. kvadratmeter, kr. 1.735 1.714 
Udlejningsprocent 100 100 
Afkastkrav i % 5,5 6,0 
Gennemsnitlig resterende lejeperiode 8,0 8,0 
Dagsværdi pr. kvadratmeter, kr.  35.618 32.018 
   

Eksempel 2 – Unoterede kapitalandele 

Andre værdipapirer 
   

t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi 1. januar  875 750 
Tilgang 75 0 
Årets værdireguleringer   250 125    

Dagsværdi 31. december 1.200 875 

 
  

   

Andre værdipapirer består af 7,5 % kapitalandele i virksomheden ABC Pelstech A/S, hvor 5 % er anskaf-
fet i 2017. Virksomheden har i marts 2021 købt yderligere 2,5 % af kapitalandelene. 

Andre værdipapirer (niveau 3 i dagsværdihierarkiet) værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme i ABC Pelstech A/S for en 5-årig 
periode og en terminalperiode. Dagsværdien er endvidere korrigeret for netto-rentebærende gæld.  

Afkastkrav (WACC) er fastsat på baggrund af sammenlignelige brancher. Øvrige input er fastsat af ledel-
sen. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

 2021 2020    

Gennemsnitlig stigning i indtjening i budgetperiode i % 11 8 
Vækst i terminalperiode i % 2 2 
Afkastkrav i % (WACC) 5,5 6,0 
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Eksempel 3 – Biologiske aktiver 

Varebeholdninger 
   
t.DKK 2021 2020    

Råvarer og hjælpematerialer 36.983 25.460 
Varer under fremstilling 20.920 8.020 
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer 34.121 16.614    

 92.024 50.094    

Regnskabsmæssig værdi af varebeholdninger indregnet til dagsværdi 15.740 8.911    

   

For yderligere omtale af indregning og måling af varebeholdninger, herunder biologiske aktiver, henvi-
ses til anvendt regnskabspraksis.  

Varebeholdninger, der måles til dagsværdi, vedrører biologiske produkter i form af afgrøder, som produ-
ceres fra bæreraktiver i form af kornmarker og plantager. Biologiske produkter, som er færdigudvundet, 
måles til dagsværdi med fradrag af forventede salgsomkostninger som fremstillede færdigvarer og han-
delsvarer.  

Kornmarker og plantager, der indregnes som materielle aktiver, afskrives over den forventede økonomi-
ske levetid. 

Dagsværdien af biologiske produkter opgøres efter niveau 3 i dagsværdi-hierarkiet på grundlag af væ-
sentlige ikke-observerbare input. Biologiske aktiver værdiansættes årligt ud fra en afkastbaseret 
cashflow-model baseret på forventede fremtidige nettopengestrømme. 

Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til 2020. 

De væsentligste ikke-observerbare input ved opgørelsen af dagsværdien er: 

   
 2021 2020    

Nettorealisationsværdi i kr. ved færdig udvinding pr. ton 25 28 
Produktionsstadie på balancedagen i % 35 36 
Afkastkrav i % (WACC) 8,9 10,8 
   

Eksempel 4 – Følsomhedsanalyse (frivillig) 

Eksemplet er udarbejdet på baggrund af investeringsejendomme. 
Bør gives i forlængelse af oplysning om metode og væsentlige forudsætninger.  

De væsentligste faktorer i fastlæggelsen af dagsværdien på ejendommen er afkast- og udlejningsprocen-
ten. En ændring i afkastprocenten på 0,5 % vil medføre et udsving i ejendommens dagsværdi på 
2.500 t.DKK. 

Et fald i ejendommens udlejningsprocent på 5 procentpoint vil medføre en nedgang i lejeindtægter på 
79 t.DKK, som vil medføre et fald i dagsværdien på ejendommen på 740 t.DKK. 
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Eksempel 5 – Renteswap (ej korrigeret for egen kreditrisiko) 

Følgende tekst bør medtages i noten om dagsværdioplysninger og afledte finansielle instrumenter. Ek-
semplet indeholder ikke beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. 

Renteswaps 
   
t.DKK 2021 2020    

Dagsværdi af renteswaps (pengestrømssikring) 1.200 1.050 
Dagsværdi af renteswaps (sikring af dagsværdi) - -    

Dagsværdi 31. december 1.200 1.050 

 
  

Dagsværdien er indregnet under anden gæld og fordeler sig således: 
   
Langfristede gældsforpligtelser 870 450 
Kortfristede gældsforpligtelser 330 600    

 1.200 1.050 

 
  

   

Virksomheden har til afdækning af variabelt forrentet lån i DKK med udløb i 2026 (jf. note 21) indgået 
en renteswap.  

Renteswappen har en hovedstol på 12.419 t.DKK og har udløb i 2026. I kontraktens løbetid modtages 
variabel rente [Referencerente] og betales en fast rente på # % (ekskl. kredittillæg). Renteswappen er 
kategoriseret i niveau 2 i dagsværdihierarkiet. 

Renteswappen har identiske kritiske betingelser med lånet og virksomheder anvender pengestrømssik-
ring af de fremtidige rentebetalinger.  

Reserve for sikringstransaktioner indregnet på egenkapitalen udgør 1.200 t.DKK før skat (2020: 
1.050 t.DKK før skat). 

Illustration af præsentation i egenkapitalen 

Sikringstransaktioner skal indregnes i en særlig reserve under egenkapitalen og kan ikke indgå i overført 
resultat. Virksomheden skal præsentere udviklingen på egenkapitalreserven for sikringstransaktioner fra 
primo til ultimo, hvor transaktionerne er lagt sammen i kategorier som for eksempel: a) Årets værdiregu-
lering, b) Realiseret i året, c) Tilbageført i året. I eksemplet er ekskluderet effekten af udskudt skat. 

   

Note t.DKK 

Reserve for 
sikrings-

transaktioner    

 Egenkapital 1. januar 2021 -1.050 
 Udloddet udbytte 0 
 Værdiregulering, sikring af fremtidige pengestrømme -1.250 
 Realiseret i året, indregnet under renteomkostninger 1.100 

27 Overført, jf. resultatdisponering 0   
 

 Egenkapital 31. december 2021 -1.200  
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Forord 

Dette supplement har som primært formål at give eksempler og illustrerer de yderligere krav til præsen-
tation og oplysninger, som erhvervsdrivende fonde skal overholde ved regnskabsaflæggelse for regn-
skabsåret 2021 efter årsregnskabsloven. Supplementet skal ses i sammenhæng med de øvrige årsrap-
portmodeller, som EY årligt udarbejder.  

Det har ikke været hensigten med dette supplement at forklare detaljeret om de krav, der gælder for er-
hvervsdrivende fonde. Der henvises i stedet til EY's publikation "Indsigt i årsregnskabsloven", som kan 
downloades fra vores hjemmeside.  

I Erhvervsstyrelsens årsberetning for 2020 er der givet et indblik i tilsynet med de erhvervsdrivende 
fonde. Fokusområderne for den risikobaserede kontrol for 2020 var: 

► Fonde med kapitaltab, dvs. fonde som har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen 

► Fonde, som har foretaget uddelinger uden tilstrækkelige frie reserver 

► Fonde, hvor den godkendte revisor har fremhævet forhold i årsregnskabet eller givet oplysninger 
vedrørende andre forhold 

► Fonde, hvor den registrerede grundkapital ikke stemmer overens med grundkapitalen i årsregnska-
bet. 

For 2021, vil Erhvervsstyrelsens fokusområder for kontrollen være: 

► Ejendomsfonde (indregning og måling af ejendomme samt brug af administrator) 

► Rettidig og korrekt registrering af ledelsesmedlemmer m.v. 

For yderligere omtale om Erhvervsstyrelsens kontrol og fokusområder for 2020 og 2021, henvises der 
til EY’s artikel herom. 

I forbindelse med ændringer i lov for erhvervsdrivende fonde er der tilsvarende foretaget ændringer i 
årsregnskabsloven med primært fokus på at skabe yderligere åbenhed og gennemsigtighed i erhvervs-
drivende fondes regnskabsaflæggelse.  

EY  
Oktober 2021 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/erhvervsstyrelsens-arsberetning-2020
https://www.ey.com/da_dk
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1 Regnskabsmæssig præsentation af fondes uddelinger 

1.1 Præsentation af resultatdisponering og egenkapitalopgørelse  

Nedenstående eksempel er udarbejdet ud fra, at der ved årsmødet, hvor 2020-årsrapporten blev vedta-
get, blev besluttet en uddelingsramme på 1.500 t.kr., hvilket skulle dække det kommende års uddelin-
ger. 

Der er faktisk uddelt 1.250 t.kr. i 2021 og holdes således inden for uddelingsrammen. De faktisk fore-
tagne uddelinger på 1.250 t.kr. skal kunne afstemmes til og genfindes i fondens legatarfortegnelse.  

I 2021 realiserer fonden et resultat på 2.150 t.kr., hvorfor bestyrelsen på årsmødet beslutter at udvide 
uddelingsrammen for det kommende år til 2.000 t.kr. For at tilvejebringe en uddelingsramme for det 
kommende år disponeres der 1.750 t.kr. af årets resultat til uddelingsrammen.  

1.2 Resultatdisponering 
   
t.kr. 2021 2020 
 

  

Årets resultat 2.150 1.500 

 
  

   
Forslag til resultatdisponering   
Konsolidering af vedtægtsmæssige reserver 100 100 
Årets uddelinger 1.250 750 
Heraf anvendt af uddelingsramme -1.250 0 
Overført til uddelingsramme 1.750 1.500 
Overført resultat 300 -850 
 

  

 2.150 1.500 

 
  

   

Resultatdisponeringen kan virke en smule uoverskuelig i forhold til, hvordan eksempelvis kapitalselska-
ber foretager udbytteudlodning. Et kapitalselskab vil præsentere forslag om udbytte i resultatdispone-
ringen, mens den efterfølgende faktiske udlodning vil blive indregnet direkte på egenkapitalen. 

Hidtil har Erhvervsstyrelsen været af den opfattelse, og det er ligeledes slået fast i loven, at de faktiske 
uddelinger altid skal præsenteres som en del af resultatdisponeringen.  

Erhvervsstyrelsen har givet mulighed for at fravige denne praksis, så de faktiske uddelinger kan vælges 
præsenteret direkte i egenkapitalen. For erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse B vil anvendelse af 
denne fremgangsmåde dog kræve, at fonden præsenterer en egenkapitalopgørelse som en primær op-
gørelse.  

En sådan praksis vil simplificere erhvervsdrivende fondes resultatdisponering og vil efter EY's opfattelse 
klart være at foretrække. Det tidligere eksempel på resultatdisponering ville efter denne praksis se såle-
des ud: 

   
t.kr. 2021 2020 
 

  

Årets resultat 2.150 1.500 

 
  

   
Forslag til resultatdisponering   
Konsolidering af vedtægtsmæssige reserver 100 100 
Overført til uddelingsramme 1.750 1.500 
Overført resultat 300 -100 
 

  

 2.150 1.500 
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1.3 Egenkapitalopgørelse med uddelingsramme 
     

t.kr. 
Grund-
kapital 

Overført  
resultat 

Uddelings-
ramme I alt 

 
    

Egenkapital 1. januar 2021 1.100 3.550 1.500 6.150 
Årets faktiske uddelinger 0 0 -1.250 -1.250 
Overført, jf. resultatdisponering 100 300 1.750 2.150 
 

    

Egenkapital 31. december 2021 1.200 3.850 2.000 7.050 

 
    

     

 

2 Særlige krav til ledelsesberetningen 

2.1 Krav om redegørelse for god Fondsledelse 

Alle erhvervsdrivende fonde skal udarbejde og offentliggøre en redegørelse for, hvordan de forholder 
sig til Anbefalingerne om god Fondsledelse udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse. 

Selve udarbejdelsen af redegørelsen for god Fondsledelse er reguleret i lov for erhvervsdrivende fonde 
§ 60, hvortil der henvises. Det årlige rapporteringskrav er reguleret i ÅRL § 77 a, hvortil der henvises. 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at rapporteringskravet i ÅRL § 77 a kræver, at fondens ledelse 
skal afrapportere på samtlige anbefalinger, uanset om fonden følger anbefalingen eller ikke. Der er såle-
des, uanset lovens lovbemærkninger om rapportering efter et "følg eller forklar" princip, efter styrel-
sens opfattelse krav om, at rapporteringen i ledelsesberetningen forholder sig til samtlige anbefalinger. 
Hvis fonden således fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen redegøre for grundene hertil og for, hvor-
dan man i stedet har indrettet sig. 

Redegørelsen for god fondsledelse skal gives samlet og skal omhandle situationen i regnskabsåret. 

2.1.1 Eksempel 

Redegørelse for god Fondsledelse 

Fondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hen-
sigtsmæssige og velfungerende.  

En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre 
en hensigtsmæssig og passende styring af fonden og fondens koncern. 

Komitéen for god Fondsledelse offentliggjorde i juni 2020 opdaterede Anbefalinger for god Fondsle-
delse. 

Det overordnede mål med Anbefalingerne for god Fondsledelse er at bidrage til, at bestyrelsen vareta-
ger fondens formål og interesser, og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik for ledelse af 
erhvervsdrivende fonde. 

Bestyrelsen ønsker at sikre, at fondens aktivitets- og uddelingsformål fremmes mest muligt, og at direk-
tionen og øvrige medarbejdere i den daglige drift alene varetager fondens interesser. 

Bestyrelsen varetager endvidere fondens interesser i forhold til fondens dattervirksomheder, blandt an-
det ved udøvelsen af aktivt ejerskab i disse. 

Bestyrelsen ønsker gennem kompetent og professionel ledelse af fonden at sikre stifters vilje, fondens 
vedtægt og den til enhver tid gældende lovgivning.  

Anbefalingerne medvirker til gennemsigtighed og åbenhed om bestyrelsens arbejde og bidrager til at 
sikre grundlaget for god ledelse af erhvervsdrivende fonde,  

Der er 17 anbefalinger. Anbefalingerne for god Fondsledelse fra juni 2020 kan rekvireres på Komitéen 
for god Fondsledelses hjemmeside:  

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_fondsledelse_1.pdf  

https://godfondsledelse.dk/sites/default/files/media/anbefalinger_for_god_fondsledelse_1.pdf
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Afrapporteringen efter ÅRL § 77 a kan fx udføres sådan: 

 

2.2 Krav om redegørelse for fondens uddelingspolitik og uddelinger i året 

Alle erhvervsdrivende fonde skal i ledelsesberetningen medtage en redegørelse for fondens uddelings-
politik, jf. ÅRL § 77 b. Bestemmelsen har til hensigt at styrke offentlighedens indsigt i de erhvervsdri-
vende fondes uddelinger. 

Der er endvidere udstedt en redegørelsesbekendtgørelse, der tillader offentliggørelse af redegørelsen 
for uddelingspolitik og årets uddelinger på fondens hjemmeside. Vær særligt opmærksom på overhol-
delse af stramme formelle krav, som kræves ved offentliggørelse af redegørelser på fondens hjemme-
side. For yderligere henvises til bekendtgørelsen, der indgår som bilag i Indsigt i årsregnskabsloven. 

Redegørelsen for uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt retningslinjer 
og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger fra fonden. Uddelingspolitikken kan i henhold til lovbe-
mærkningerne ikke være en afskrift af vedtægten, men skal være en uddybning af, hvordan fonden kon-
kret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger m.v. 

Erhvervsdrivende fonde skal som en del af redegørelsen for fondens uddelingspolitik oplyse, hvilke ho-
vedkategorier bestyrelsen i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til 
de enkelte hovedkategorier, medmindre bestyrelsen har indarbejdet legatarfortegnelsen i årsrapporten.  

Det er bestyrelsen, der fastlægger, hvilke hovedkategorier, der vil være relevante at opdele uddelin-
gerne i. Hvis der i en fonds vedtægt er angivet flere uddelingsformål, skal der som minimum være en 
hovedkategori for hvert af uddelingsformålene. Hvis uddelingsformålet er meget bredt formuleret, ek-
sempelvis støtte af almenvelgørende formål, skal der ske en specifikation af uddelingsformålet i hoved-
kategorier. 

Der bør så vidt muligt være kontinuitet i de angivne hovedkategorier i årsrapporterne, så det er muligt 
for regnskabsbrugerne at sammenligne uddelingerne m.v. over en flerårig periode. 

Typiske hovedkategorier kunne være uddelinger til sociale formål, forskning, kultur og uddelinger til stif-
terfamilien. Det vil dog altid afhænge af den konkrete fonds forhold, herunder ikke mindst fondens ved-
tægt. 
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2.2.1 Eksempel 

Redegørelse for fondens uddelingspolitik og årets uddelinger 

Fondens uddelingspolitik 

Fondens uddelingspolitik er forankret i vedtægterne, senest opdateret [indsæt dato]. Fondens besty-
relse har på grundlag af vedtægterne fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles i følgende 3 katego-
rier: 

► Uddelinger til studerende inden for bæredygtigt byggeri, hvad enten der er tale om erhvervs- eller 
universitetsuddannelser. Uddelingen kan gives i både i form af samlede projektprogrammer eller 
individuelle stipendier. 

► Uddelinger til virksomheder som beskæftiger sig inden for bæredygtigt byggeri og afholder omkost-
ninger til forskning- og udvikling inden for disse områder. 

► Uddelinger til sociale og almennyttige formål. 

Fondens uddelinger besluttes på 4 årlige bestyrelsesmøder, som efter vedtægterne afholdes den første 
fredag i hvert kvartal. Af disse bestyrelsesmøder udgør mødet for marts ligeledes fondens årsmøde, 
hvor årsrapporten behandles. 

På årsmødet fastsættes endvidere en uddelingsramme for det kommende år, hvor uddelinger for oven-
stående 3 kategorier skal kunne indeholdes i. 75 % af årets uddelinger skal, jf. vedtægterne, dog gå til 
formål inden for bæredygtigt byggeri, som udgøres af henholdsvis kategori 1 og 2. 

Alle ansøgninger modtages og behandles af fondens sekretær, som sikrer, at disse er i overensstem-
melse med fondens uddelingsformål. Ansøgninger i overensstemmelse hermed medtages og behandles 
på næstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen beslutter derefter kvartalets uddelinger og sikrer i den 
forbindelse, at fondens midler anvendes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne. 

Uddelinger til studerende og virksomheder inden for bæredygtigt byggeri 

Fonden søger aktivt at støtte såvel studerende som virksomheder inden for bæredygtigt byggeri. 

Bæredygtigt byggeri defineres som byggeri med fokus på lavenergi. Miljørigtighed og fokus på at reno-
vere frem for at opføre nyt herunder fokus på energianvendelse og ressourceeffektivitet.  

Fonden behandler ansøgninger til støtte inden for såvel individuelle stipendier til studerende, som til 
større uddelinger til specifikke forsknings-og udviklingsprojekter inden for bæredygtighed både på ud-
dannelsesinstitutionerne og i virksomhederne. 

Uddelinger til sociale og almennyttige formål 

Fonden har et højt fokus på samfundsansvar og søger ligeledes i den forbindelse at yde støtte til sociale 
og almennyttige formål. Formålene kan spænde bredt og fonden har i de forgangne år foretaget udde-
linger til såvel kunstneriske, kulturelle, videnskabelige, undervisningsmæssige og humanitære formål. 
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Årets uddelinger 

Årets uddelinger på 1.250 t.kr. for 2021 fordeler sig således på de 3 hovedkategorier: 

Uddelinger i t.kr. 2021 2020 2019 2018 2017       

Uddelinger til studerende inden 
for bæredygtigt byggeri       

Uddelinger til virksomheder som 
beskæftiger sig inden for bæ-
redygtigt byggeri      

Uddelinger til sociale og almen-
nyttige formål            

I alt            
      
Antal ansøgere      
Antal bevillinger      
Godkendelse i %      
      

For det kommende år forventes bestyrelsen på årsmødet at fastsætte en uddelingsramme på 2.000 t.kr. 

 

3 Særlige oplysningskrav 

Der findes i årsregnskabsloven en række specifikke oplysninger, som alene gælder for erhvervsdrivende 
fonde. Oplysningskravene har primært til formål at sikre gennemsigtighed og transparens i fondenes 
virksomhed. Oplysningskravene omfatter: 

Regnskabsklasse B C (m) C (s)     

Alle transaktioner mellem fonden og nærtstående parter i 
forhold til fonden skal oplyses 

✓ ✓ ✓ 

Ledelsesvederlag inkl. vederlag som fondens bestyrelse og di-
rektion modtager som ledelsesmedlem i andre virksomheder i 
koncernen  

✓ ✓ ✓ 

Legatarfortegnelsen skal enten indarbejdes i årsrapporten el-
ler indsendes til Erhvervsstyrelsen samtidig med årsrappor-
ten 

✓ ✓ ✓ 

Forbindelse til anden fond eller virksomhed ✓ ✓ ✓ 

Bemærk, at oplysningskravene er gældende for alle erhvervsdrivende fonde og således uanset, hvilken 
regnskabsklasse fonden i øvrigt er omfattet af. 

3.1 Transaktioner med nærtstående parter 

Fonden skal give oplysninger om transaktioner mellem fonden og dens nærtstående parter. Efter ÅRL 
§ 69, stk. 3, skal oplysningerne omfatte: 

► Arten af forholdet mellem fonden og de nærtstående parter, 

► Informationer om transaktioner og mellemværender, der er nødvendige for en forståelse af forhol-
dets mulige påvirkning af årsregnskabet. 

Oplysningerne skal som minimum omfatte: 

► Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse 

► Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender og betingelser for disse 
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► Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter og den akkumulerede nedskrivning 
på eksisterende tilgodehavender 

Noterne bør tilpasses transaktionernes omfang og kompleksitet. Endvidere kan noten med fordel kombi-
neres med en talopstilling, hvis dette vurderes at give regnskabslæser en bedre forståelse for transakti-
onernes indvirkning på årsregnskabet. 

3.1.1 Eksempel 

Den erhvervsdrivende fond ABC har følgende kapitalandele, som dermed falder ind under definitionen 
som nærtstående parter: 

Fond ABC

Datter Z Datter X Datter C Datter V

Associeret VJoint Venture 1

100 % 80 % 100 % 100 %

50 % 50 % 20 %

 

Endvidere består den erhvervsdrivende fond ABC's nærtstående parter af fondens bestyrelse (og evt. 
direktion og administrator). 

Den erhvervsdrivende fond ABC har i regnskabsåret haft følgende transaktioner med nærtstående par-
ter: 

    

Nærtstående part 
Grundlag for nærtstående 
part Indhold af transaktion 2021     

Transaktioner med 
nærtstående parter 

   

Dattervirksomhed X Dattervirksomhed Renteindtægt  
(6 % p.a. af stående  
lån på 10.000 t.kr.) 

Xx 

Dattervirksomhed X Dattervirksomhed Kontant donation  Xx 

Dattervirksomhed Y Dattervirksomhed Salg af ejendom til fonden  Xx 

Dattervirksomhed Y Dattervirksomhed Kontant donation Xx 

Administrator B Administrationsaftale Administrationshonorar fra 
fonden 

Xx 

    

Advokatselskab Z Advokatselskab Z ejes af 
bestyrelsesmedlem a 

Advokatbistand Xx 

    

Totale transaktioner 
med nærtstående  
parter 

  Xx 
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Nærtstående part 

Grundlag for nærtstående 

part Indhold af transaktion 2021     

Mellemværende med 
nærtstående parter 

   

Dattervirksomhed X Dattervirksomhed Stående lån (ansvarlig låne-
kapital som forrentes med 
6 % p.a.) 

Xx 

Dattervirksomhed Y Dattervirksomhed Gæld vedrørende salg af 
ejendom til fonden (forren-
tes ikke) 

Xx 

Advokatselskab Z Advokatselskab Z ejes af 
bestyrelsesmedlem a 

Skyldig advokatbistand 
(forrentes ikke) 

Xx 

Fonden har i regnskabsåret ikke haft nedskrivninger på tilgodehavender hos nærtstående parter. 

Dog er der i regnskabsåret foretaget en gældskonvertering i Datter Z vedrørende fondens tilgodeha-
vende på 5.000 t.kr. Gælden er konverteret til aktiekapital ved tegning af nominelt 500 t.kr. til kurs 
1.000.  

Fonden har udbetalt vederlag til bestyrelse (og evt. direktion og administrator). Ledelsesvederlaget er 
oplyst i note xx. 

3.2 Vederlag til ledelsen 

Erhvervsdrivende fonde skal give oplysninger om ledelsesvederlag, jf. ÅRL § 69, stk. 1, med henvisning 
til § 98 b. 

Dermed skal erhvervsdrivende fonde angive det samlede vederlag for indeværende og foregående år for 
nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen fordelt på hvert ledelsesorgan. 

Vederlaget omfatter både kontante og ikke-kontante, samt faste og variable vederlag. 

Er der undtagelsesvist fastsat særlige incitamentsprogrammer for fondens direktion, skal det oplyses, 
hvilke ydelser programmet omfatter, og hvad der er nødvendigt for at kunne vurdere værdien heraf. 

Fonden kan på samme vilkår som kapitalselskaber anvende lempelsen i § 98 b, stk. 3, hvis oplysnin-
gerne vil føre til, at der præsenteres beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori og dermed vælge 
at angive beløbet for den samlede ledelse eller udelade, hvis kun en kategori modtager ledelsesvederlag. 

Erhvervsdrivende fonde er dog i forhold til kapitalselskaber underlagt yderligere krav: 

► Erhvervsdrivende fonde, som er moderfond, men som anvender en af undtagelserne for udarbej-
delse af koncernregnskab, jf. ÅRL § 110-111, skal tillige give oplysninger om det samlede vederlag 
m.v., som moderfondens ledelse modtager fra andre virksomheder i koncernen, jf. ÅRL § 69, stk. 2. 
Reglen gælder også, hvis fonden udeholdes fra konsolideringen, jf. ÅRL § 114, stk. 2, nr. 4. 

► Erhvervsdrivende fonde, som har en administrator, er ligeledes omfattet af oplysningskravet.  
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3.2.1 Eksempel 

Den erhvervsdrivende fond ABC's ledelse består af to direktører og fire bestyrelsesmedlemmer, herun-
der en bestyrelsesformand.  

Vederlag til fondens ledelse udgør: 

t.kr. 2021   

Vederlag til bestyrelse Xx 
Vederlag til direktion Xx 
Vederlag til fondens administrator Xx   

Totalt vederlag til ledelse og administrator Xx   
  

Direktionen har derudover modtaget ledelsesvederlag fra Datter X og Datter Y. Vederlaget udgør for 
2021 xxxx kr. og 2020 xxxx kr. 

3.3 Legatarfortegnelse (indsendes separat eller indarbejdes i årsrapporten) 

En legatarfortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret skal indsendes til Er-
hvervsstyrelsen sammen med indberetningen af fondens årsrapport.  

Der er valgfrihed mellem, om fonden ønsker at indarbejde legatarfortegnelsen som en selvstændig note 
i selve årsrapporten, eller om legatarfortegnelsen udarbejdes og indsendes som et selvstændigt doku-
ment til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med indsendelse af årsrapporten. 

Hvis årsrapporten for en erhvervsdrivende fond indeholder en legatarfortegnelse, er legatarfortegnel-
sen offentlig tilgængelig, idet årsrapporten i sin helhed er offentlig tilgængelig. Er legatarfortegnelsen 
indsendt til Erhvervsstyrelsen som et særskilt dokument, er legatarfortegnelsen undtaget fra offentlig-
hed, jf. erhvervsfondslovens § 80. 

Legatarfortegnelsen skal i modsætning til redegørelsen for uddelingspolitikken med opdelingen af udde-
lingerne i hovedkategorier være helt konkret med angivelse af navn, beløb m.v. på den enkelte modta-
ger. 

Uanset valg af alternativ skal legatarfortegnelsen overholde følgende overordnede krav: 

► Fortegnelsen skal indeholde alle uddelinger, som er foretaget i regnskabsåret fortegnelsen vedrø-
rer. Hvorvidt donationen vedrører et eller flere år, beror på, hvorvidt modtager har opnået en ube-
tinget ret til uddelingen. Uddelinger kan bl.a. bestå i ydelse af lån på favorable vilkår under mar-
kedsvilkår eller ved at fonden stiller garantier eller lignende. I sådanne tilfælde må "begunstigelsen" 
fra fondens side kapitaliseres, og dette beløb vil i så fald udgøre uddelingen, der skal fremgå af le-
gatarfortegnelsen 

► Betingede donationer, hvor overholdelse af formål m.v. løbende skal revurderes og legatar således 
ikke har en ubetinget ret til en flerårig uddeling, vil uddelingen skulle periodiseres over den respek-
tive årrække. 

► Fortegnelsen skal indeholde angivelse af modtager og beløb. Der er ikke krav om oplysning om-
kring, hvorvidt uddelingen er sket som kontant, andre aktiver herunder ejendomme eller indirekte 
uddelinger i form af favorable lån eller lejeaftaler.  

► Fortegnelsens samlede uddelinger i legatarfortegnelsen skal kunne afstemmes til årets uddelinger i 
resultatdisponeringen eller i egenkapitalen.  

► Fortegnelsen skal altid godkendes af bestyrelsen sammen med godkendelse af årsrapporten og skal 
være påtegnet samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
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Eksempel på udarbejdelse af separat legatarfortegnelse fremgår nedenfor: 

 

3.4 Forbindelse til anden fond eller virksomhed 

Fonden skal give noteoplysninger, hvis den ved en vedtægtsbestemmelse eller aftale er knyttet til en 
ikke-erhvervsdrivende fond, en anden erhvervsdrivende fond eller en anden virksomhed, jf. årsregn-
skabslovens § 70, stk. 3. Bestemmelsen er særligt tiltænkt fonde, som har en tilknytning til en virksom-
hed, som ikke er en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed. 

3.4.1 Eksempel 
Tilknyttet part Grundlag for tilknytning   

Virksomhed A/S Vedtægtsbestemt væsentlig samhandelsaftale 
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